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   املستخلص
سكریة   ر ع دابیر غی ضمن ت ي تت زاءات الت ادة     الج ي الع ھا ف س یفرض مجل

ن الدولیین  وھو بصدداألمن   سلم واألم داف     ، تحقیق حفظ ال م األھ ن أھ د م ذي یع  ال
ام   دة ع م المتح ة األم ا منظم ن اجلھ ت م ي قام ك ١٩٤٥الت ي ذل ستخدمًا ف  م

اق      ن المیث سابع م صل ال ب الف م بموج ة لھ صاصات الممنوح یما اإلخت والس
  .من المیثاق) ٤١(المادة

دة          م المتح ة األم شأة منظم       وإذا كان المفھوم التقلیدي لھذه الجزاءات عند ن
تفرض  زاءات س ذه الج ى أن ھ صرف إل ادئ أو  ین تنتھك المب ي س دول الت ى ال  عل

دولیین، و  لمنظمة وال األھداف الخاصة بھذه ا    سجم  سیما المساس بالسلم واألمن ال ین
اص         سكو الخ ان فرانسی ؤتمر س ي م ي دارت ف ھذا المفھوم أیضًا مع المناقشات الت

  .بإنشاء ھذه المنظمة
ة             ا منظم ت بھ ي قام دة      إال أن الممارسات والتجارب الواقعیة الت م المتح األم

شاكل        ت أن الم دول دل ى ال املة عل صورة ش زاءات ب ذه الج رض ھ صدد ف وھي ب
أھمھا المشاكل الناجمة عن مساس الجزاءات الشاملة من الناجمة عنھا كثیرة، لعل     

ي   صادیة الت شاكل اإلقت ضًا الم ة، وای دول المعاقب ي ال سان ف ات اإلن وق وحری بحق
صادیة  الت اقت ا ص ي لھ دول الت ھ ال ذي   تواج ر ال ة األم دول المعاقب ع ال رة م  كبی

صادیة        شاكل اإلقت ذه الم ل لھ ضع ح دة أن ت م المتح ن األم ب م ق یتطل ى وف  عل
ًا          عن فضًالمن المیثاق،   ) ٥٠(لمادةا ة دائم ؤدي بالنتیج شاملة ال ت  أن الجزاءات ال

  .إلى إضعاف النظام السیاسي الذي كان سببًا في إنتھاك السلم واألمن الدولیین
 بدأ الحدیث ومنذ منتصف التسعینیات من القرن  كلھالتجنب ھذه المشاكل     و

صطلح إذالعشرین عن إجراء بدیل عن الجزاءات الشاملة،         ات  (  تم تداول م العقوب
ة سواءًا     ) الذكیة انوا التي تستھدف أفراد وكیانات محددة داخل الدول ن ضمن   أك  م

                          

   .٢٧/١٢/٢٠٠٧قبل للنشر في  *** ٢٢/١٠/٢٠٠٧أستلم البحث  في (*) 
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ام،    ذا النظ لھ بھ م ص ة أو لھ سیاسي للدول ام ال شكل والنظ دی لوكھم تھدی سلم ًاس  ال
دة        م المتح صورة  ( واألمن الدولیین، ونتیجة لتقاریر األمناء العامین السابقین لالم ب

ة       ) خاصة بطرس غالي وكوفي عنان     ؤتمرات الدولی وقرارات الجمعیة العامة والم
وع       لالتي عقدت    ذا الن ى ھ ن إل بیان فائدة ھذا النوع من الجزاءات، لجأ مجلس األم
  .ات وبدأ فعلیًا بتطبیقھ في دول عدیدةمن الجزاء

ى       تسویغ أعتمد المجلس في          سویغات  فرض ھذه النوع من الجزاءات عل  ت
اط    بمختلفة   ى إرتب االت عل حسب الحالة المعروضة علیھ، فقد أعتمد في بعض الح

االت أخرى    نشاط األفراد والكیانات من غیر الدول بأعم     ي ح ة، وف د ال إرھابی   یع
 النشاط  یعدت أخرى حاالفي حینًا بتأجیج نزاع داخلي وإستمراره، النشاط مرتبط

ة       مرتبط بأنشطة نوویة تعرض السلم واألمن الدولیین للخطر، والجزاءات الموجھ
د         ضد األفراد والكیانات تتضمن حظر السفر وتجمید األصول المالیة وحظر توری

ذ      وم ھ ان مفھ وع بی ذا الموض ي ھ ث ف ا البح ضى من لحة، وأقت زاءات األس ه الج
وتطور ظھورھا واألساس القانوني لفرضھا ثم ذكر نماذج من ھذه الجزاءات التي  

  .ةیدفرضھا المجلس في دول عد
 
Abstract 
   Sanctions that include non-military measures are one of the 
means adopted by the Security Council in order to achieve the 
goal of keeping international peace and security which is one of 
the most important goals for which the United Nations 
Organization was established in 1945, using the terms of 
reference given to them under Chapter VII of the Charter and in 
particular Article (41). 

 If the traditional concept of these sanctions when the 
emergence of the United Nations goes out that these sanctions 
would be imposed on countries that violate the principles or 
objectives of this organization in particular prejudice 
international peace and security, and this concept is consistent 
also with the discussions made at the San Francisco Conference 
to establish this organization. 

 However, the real practices and experiences carried out 
by the United Nations in the process to impose such sanctions 
comprehensively on countries resulted in many problems. 
Perhaps the most important problems caused by these 
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comprehensive sanctions were affecting human rights and 
freedoms in countries that have been punished, and also the 
economic problems that face countries have big economic links 
with punished countries. The United Nations is required to put a 
n end to this economic problems in accordance with Article (50) 
of the Charter, along with the comprehensive sanctions do not 
lead always to weaken the political system that violated the 
international peace and security. 

To avoid all these problems, since the mid-nineties of the 
twentieth century discussion have been made to find an 
alternative procedure for comprehensive sanctions. A new term 
(smart sanctions) was emerged that targets specified individuals 
and entities within the country, whether they are within the 
political system of the state or linked to this system, but their 
behavior is linked directly threaten peace and security. As a 
result of reports of former Secretaries-General of the United 
Nations (particularly Boutros-Ghali and Kofi Annan) and 
General Assembly resolutions and international conferences to 
demonstrate the usefulness of this type of sanctions, the Security 
Council resorted to this type of sanctions and started actually 
carrying out it in many countries. 

The Security Council has justified the imposition of this 
kind of sanctions on different justifications as the case before it. 
It has been adopted in some cases depending on the  correlation 
activity of individuals and non-State entities terrorist acts, in 
other cases, the activity has been considered  associated with 
fomenting an internal conflict, while in other cases the activity 
has been considered  in relation with  nuclear activities endanger 
international peace and security. The targeted sanctions against 
individuals and entities include a travel ban, assets freeze and 
weapons embargo. 
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This research is to demonstrate the concept of these 
sanctions and the evolution of its appearance, the legal basis 
for imposing and then mentioning the examples of these 
sanctions imposed by the Security Council in several 
countries. 

  املقدمة
الجزاءات الدولیة ھي وسیلة یتم اللجوء إلیھا في العادة لمعاقبة الدول التي     

تخرق السلم واألمن الدولیین أو تعرضھما للخطر، وقد تم تنظیم ھذه الجزاءات 
لفصل السابع الذي وردت فیھ نصوص على وفق افي میثاق منظمة األمم المتحدة 

  .رضھا ومتى یتم اللجوء لھاتبین أنواع ھذه الجزاءات وكیفیة ف
    ولكن الممارسات العملیة من األمم المتحدة دلت على أن الجزاءات الشاملة 
التي فرضتھا األمم المتحدة على الدولة المنتھكة للسلم واألمن الدولیین ترافقھا في 
العادة مشاكل عدیدة مثل مساسھا بالحقوق والحریات األساسیة المقررة لإلنسان 

 للتدھور اإلقتصادي والمعیشي الذي یصیب الدولة المعاقبة ائق الدولیةوثفي ال
العقوبات الشاملة على الدولة المنتھكة للسالم وأثبتت ومرافقھا الخدمیة، كما 

العالمي فشلھا في ردعھا والعدول عن سلوكھا وإمتثالھا للشرعیة الدولیة والتوقف 
 فإن العقوبات الشاملة أدت في كعن تھدید السلم واألمن الدولیین، فضال عن ذل

كثیر من األحیان إلى تقویة النظام السیاسي داخل الدولة المعاقبة بدال من إضعافھ 
ألنھ المتحكم بكل الموارد داخل الدولة وتوزیعھا واإلستئثار بالقسم األكبر منھا، 

نقصد ( وفیما یتعلق باإلستثناءات التي تقرر عادة عند فرض ھذه الجزاءات
فالنظام الحاكم في العادة لھ دور في تنظیم ) اجات والمسلتزمات اإلنسانیةاإلحتی

یحلق الدول األخرى من أضرار إقتصادیة جراء  ماع فضالتوزیعھا والتحكم بھا، 
  .ھذه الجزاءات الشاملة

 قامت األمم المتحدة بالبحث في آلیة جدیدة لفرض ھذه العقوبات على نحو لذا     
منشود المتمثل بالحفاظ على السلم واألمن الدولین من یضمن تحقیق الھدف ال

ینجم  ناحیة، وتفادي اآلثار العشوائیة الماسة بحقوق اإلنسان والحریات العامة وما
 داخل الدول المعاقبة، ومن ھنا كانت فكرة  فيعنھا من تدھور إنساني للحیاة

 تكون شاملة ضد العقوبات الموجھة أو كما یصفھا البعض العقوبات الذكیة التي ال
داخل ھذه الدولة سواءًا أكانو في الدولة وشعبھا بل ضد األفراد والكیانات الفاعلة 

ضعاف ھؤالء األفراد دولي أو الداعمین لھ إلمن المنتمین للنظام السیاسي داخل ال
والكیانات وعزلھم دولیًا وعدم التعامل معھم للتوقف عن السلوك الصادر عنھم 

  . للسلم واألمن الدولیینوالذي یشكل تھدیدًا
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  مشكلة البحث: ًأوال
ھذا البحث في أن الجزاءات تتمثل المشكلة التي نحاول توضیحھا عبر   

في المنصوص علیھا في میثاق األمم المتحدة التي وردت في الفصل السابع  
 في ردع الدولة المعتدیة أو ثنیھا عن سلوكھا الماس  كلھاة في األحوالكونھا ناجح

م واألمن الدولیین، بل أن اآلثار المأساویة الناجمة عنھا قد تفوق في بعض بالسل
 داخل الدولة المعاقبة، مما  فياألحیان الحد المتوقع وینعكس على الجانب اإلنساني

  .یقتضي البحث في صیغة أخرى لفرض الجزاءات الدولیة
  

  فرضية البحث: ًثانيا
ھة التي تستھدف أفراد محددین أو فرضیة البحث في أن الجزاءات الموجتكمن    

داخل الدولة التي تعرض السلم واألمن الدولیین للخطر أفضل في كیانات محددة 
  كلھا فيمن أن تكون ھذه الجزاءات شاملة أو عشوائیة تستھدف مرافق الحیاة

یة داخل الدولة مما یولد مشاكل تجعل المجتمع الدولي في حیرة من أمره في كیف
یما المشاكل اإلنسانیة، إلى درجة یمكن إستغالل ھذه المشاكل من سمعالجتھا وال

داخل الدولة المعاقبھ وإعالمھ للتأثیر على الرأي العام الدولي في النظام السیاسي 
داخل الدولة المعاقبة تسببھا في والمنظمات اإلنسانیة بوجود كارثة إنسانیة 

ول قد تتعاطف مع ھذا الجزاءات، بل حتى أن بعض ھذه المنظمات أو حتى الد
الوضع وتحاول اإللتفاف على ھذه الجزاءات وخرقھا بحجة المساعدات اإلنسانیة 

  .للشعب الموجود في تلك الدولة
  

  أهمية البحث: ًثالثا
لبحث في موضوع الجزاءات الدولیة ضد األفراد والكیانات من غیر الدول ل     

لم یبحث بالشكل المطلوب  وبالحداثة، أن ھذا الموضوع إذ یتسمأھمیة بارزة 
فالمؤلفات والدراسات التي تتطرق للجزاءات الدولیة التي تفرضھا األمم المتحدة 
في سیاق حفظ السلم واألمن الدولیین تركز على الجزاءات التي تفرض ضد 
الدولة بشكل عام ولیس ضد أفراد وكیانات محددة تكون ھي األكثر مساھمة في 

 المخرق للسلم واألمن الدولیین، ویبدو ھذا األمر إرتكاب السلوك المھدد أو
المواقع والسیما  أعتمدنا بشكل كبیر على االنترنت إذبوضوح عند قراءاة البحث 

 بعمل لجان الجزاءات المشكلة لھذا الغرض وقرارات مجلس االمن التي تصل
 فإن ھذا البحث نتصوره من األخذ المعلومات األساسیة عنھا وعن عملھا، لذ

  .ول من نوعھ  لتناول ھذا الموضوع بھذه الصیغة في الجامعات العراقیةاأل
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   هدف البحث: ًرابعا
یھدف ھذا البحث إلى توضیح فكرة الجزاءات الموجھة ضد األفراد والكیانات      

في سیتم الخاصة من غیر الدول في حاالت تھدید أو خرق السلم واألمن الدولیین و
  :سائل التالیةسیاق ھذا البحث توضیح الم

المقصود بالجزاءات الموجھة ضد األفراد والكیانات من غیر الدول  -١
 وأساسھا القانوني

 الجھة المختصة بفرض ھذه الجزاءات وآلیة تطبیقھا -٢
  تطبیقات على الجزاءات المفروضة ضد األفراد والكیانات من غیر الدول -٣
  نطاق البحث: ًخامسا

 المقصود بالجزاءات الدولیة ضد  ینحصر نطاق البحث في التطرق إلى     
األفراد والكیانات من غیر الدول في داخل الدول التي یصدر عنھا سلوك یعرض 

القانوني لفرض ھذا یشمل البحث بیان األساس والسلم واألمن الدولیین للخطر، 
نتطرق إلى نماذج منھا في دول مختلفة تم تطبیق ھذه الجزاءات على الجزاءات، و

  . تابعین لھاأفراد وكیانات
  منهجية البحث: ًسادسا

والكیانات من یقتضي موضوع البحث في الجزاءات التي تفرض ضد األفراد      
 في ھذا السیاق، كالمنھج التاریخي لبیان  عدیدةمناھج علمیةغیر الدول أن نتبع 

نشأة فكرة الجزاءات الموجھة ضد األفراد والكیانات من غیر الدول، والمنھج 
لبیان األساس القانوني لفرضھا، والمنھج التطبیقي لبیان التطبیقات الدولیة التحلیلي 

  .على ھذه الجزاءات
  خطة البحث: ًسابعا

  :على النحو األتية مباحث  قسمنا موضوع البحث على ثالث
  .ماھیة الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول : المبحث األول
ءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول إجراءات فرض الجزا: المبحث الثاني

  وآلیة تطبیقھا
  الدول غیر من والكیانات األفراد نماذج من الجزاءات ضد: المبحث الثالث
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  املبحث األول
  ماهية اجلزاءات ضد األفراد والكيانات من غري الدول

في ھذا المبحث إلى مفھوم الجزاءات الدولیة التي یفرضھا مجلس سنتطرق      
من الدولي ضد األفراد والكیانات من غیر الدول ومن ثم بیان األساس القانوني األ

  : تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبینعبرلفرضھا، 
  مفھوم الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول: المطلب األول
األساس القانوني لفرض الجزاءات ضد األفراد والكیانات من : المطلب الثاني

  غیر الدول

  
  األول املطلب

  الدول غري من والكيانات األفراد ضد اجلزاءات مفهوم 
    لیس للجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األفراد والكیانات من غیر 

ما ت التي یفرضھا مجلس األمن على وفق الدول مفھوم مستقل عن مفھوم الجزاءا
لى وجھ التحدید، فھي ھو مشار إلیھ في میثاق االمم المتحدة وفي الفصل السابع ع

حفظ السلم واألمن ر عسكریة یلجأ إلیھا المجلس لال تعدو أن تكون تدابیر غی
  .الدولیین

     ولكن ما یمیز ھذه الجزاءات أنھا لیست شاملة اي أنھا ال تفرض ضد الدولة 
 لمیثاق األمم المتحدة  بل تكون محددة ومفروضة ضد مجموعة من  كلھاالمخالفة

داخل الدولة أو ممن لھم صلة بھم من في ھم من النخب الحاكمة األشخاص ممن 
ناحیة، وأنھا ال تتضمن في العادة كل أنواع الجزاءات المشار إلیھا في الفصل 

ھم في  نشاط األفراد والكیانات التي تسالسابع من المیثاق بل تلك التي تتناسب مع
 المعامالت ووقف ألرصدةا تھدید السلم واألمن الدولیین وغالبًا ما تكون تجمید

 المقام في الجزاءات في سلوكھا یتسبب التي السیاسیة الكیانات أو للنخب المالیة
  .األول وحظر السفر واألسلحة من ناحیة أخرى
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   تسمى الجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األفراد والكیانات من غیر 
یة أخرى سمیت بالجزاءات  وفي تسم)١(الدول بالجزاءات الموجھة أو الُمستھِدفة

المخاوف  ھذه على ردا برز ،"الذكیة "أو الُمستھِدفة، الذكیة، و مفھوم الجزاءات
 السكان على االقتصادیة للعقوبات السلبیة اآلثار األخیرة التي أثیرت في السنوات

وتشمل الجزاءات  الثالثة ، الدول على الجانبیة اآلثار عن فضًال الضعفاء، المدنیین
 والعقوبات السفر وحظر األسلحة، وحظر المستھدفة، المالیة یة التدابیرالذك

 لمجلس ویمكن فعالیة، وجعلھا أكثر إلزامیة التدابیر تحسین  یتملذا ،الدبلوماسیة
 غیر السلبیة اآلثار تقلیل مع المعلنة أھدافھا تحقیق احتمال تعزیز األمن

  .) ٢(المقصودة
 المستھدفة في البروز بعد أن قدم األمین العام    بدأت فكرة الجزاءات الذكیة أو

 أشار فیھ إلى األثار إذ، )خطة للسالم( تقریره) بطرس غالي(السابق لالمم المتحدة
السلبیة للجزاءات الشاملة التي فرضھا مجلس األمن على الدول المعنیة والدول 

 في آلیة األخرى والصعوبات التي ترافق تطبیقھا، ودعا إلى ضرورة اعادة النظر
  .)٣(لفرض الجزاءاتجدیدة 
 لألمم العامة فاألمانة ، الذكیة الجزاءات تأكید تم عدیدة تالیة لذلك مناسبات    وفي
 جزاءات لفرض األعضاء الدول تبذلھا التي الجھود تشجیع إلى سعت المتحدة
 أوروبا في والتعاون األمن منظمة مع فیھا تعاونت.. أفضل توجیھا موجھة

)OSCE (األوروبي التحادوا) EU (كوبنھاغن المستدیرة المائدة اجتماع عقد في 
 الجزاءات نظام من المستفادة الدروس تقییم تضمن الذي ،)١٩٩٦ یونیو ٢٥-٢٤(

 مجلس اعضاء إلى توصیات یتضمن تقریرًا ذلك بشأن وقدمت. الیوغوسالفي
 منع بشأن تقریر إعداد في أیضا األمانة وساعدت الجزاءات، ھذه بشأن األمن

                          

ها تستهدف األفراد والكيانات من غيـر  نسيمت كذلك أل) ر الدالبكس( الجزاءات المستهدفة )١(
  . الدول التي ترتكب سلوك يهدد السلم واألمن الدوليين

(2)  See, Smart Sanctions, the Next Step: Arms Embargoes and Travel 
Sanctions , THE EXPERIENCE OF THE UNITED NATIONS IN 
ADMINISTERING ARMS EMBARGOES AND TRAVEL SANCTIONS   
,First Expert Seminar, Bonn, November 21 -23, 1999,P 3. 

ينظر تقرير األمين العام عن أعمال المنظمة المقدم للجمعية العامة عمال  ببيان مجلـس               ) ٣(
، الوثيقـة  ١٩٩٢ كـانون األول    ٣١األمن في االجتمـاع علـى مـستوى القمـة عـام             

)A/47/277/S/24111  ( ١٥ص.  
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 عن فصال تضمنت والتي ،١٩٩٦ عام في كارنیجي لجنة من الفتاكة الصراعات
 المجتمع في بالفعل الذكیة العقوبات مفھوم تدوال تم لذاالعقوبات،   إصالح
 بین حوار بتنظیم ١٩٩٧ عام السویسریة الحكومة قامت السیاق ھذا وفي الدولي،

 ھدفھا وكان".. إنترالكن عملیة "باسم والمعروفة الجزاءات وخبراء الممارسین
 األصول تجمید تشمل قد التي المستھدفة، المالیة العقوبات فعالیة إمكانیة استكشاف

  )١(. المستھدفة األفراد أو الكیانات من المالیة المعامالت ووقف المالیة
 ناقشت الجمعیة العامة فكرة الجزاءات ١٩٩٧عام ) ٥١(   وفي الدورة 

 بشأن ١٩٩٢ورد في تقریر األمین العام عام   األمن وماالمفروضة من مجلس
تطویر آلیة جدیدة لفرضھا لتجنب اآلثار السلبیة أو المآساویة التي تنجم عنھا وقد 

إلى مجلس )  توصیة٣٩(قدمت الجمعیة العامة على آثر ذلك جملة من التوصیات
ى الجانب األمن بشأن فرض الجزاءات وكیفیة فرضھا وتجنب أثارھا السلبیة عل

 ذكرت إذداخل الدولة المستھدفة والجانب اإلقتصادي للدول الثالثة، في اإلنساني 
ینبغي على مجلس األمن أن ینظر نظرًا متعمقًا قدر اإلمكان  ( الجمعیة العامة بأنھ

في آثار الجزاءات على المدى القصیر والمدى الطویل، مع إیالء االعتبار الواجب 
  )٢(........)رعة في حاالت معینةلضرورة تصرف المجلس بس

كوفي (     إال أنھ تجدر اإلشارة إلى أنھ كان لألمین العام السابق لالمم المتحدة 
دورًا متمیزًا في ترویج فكرة الجزاءات الذكیة والدفاع عنھا حیث قال في ) عنان

شددت في الماضي ( تقریره السنوي عن أعمال المنظمة الذي قدمھ للجمعیة العامة
. لى ضرورة وجود آلیة تجعل من الجزاءات أداة اقل عشوائیة وأكثر فعالیةع

التي ترمي إلى الضغط على " الجزاءات الذكیة"ولذلك فأني أرحب بأن مفھوم
  )٣(.....).األنظمة بدال من الشعوب وتخفض بالتالي من الخسائر اإلنسانیة

 المنظمات وعة منمن مجم الموجھة، العقوبات حول ندوة        وفیما بعد عقد
 كانون دیسمبر في نیویورك في المتحدة  بالتعاون مع مقر األمم الحكومیة غیر

 لندن في نظم لمؤتمر موضوعًا أیضا الذكیة العقوبات كانت و،١٩٩٨ عام االول

                          

(1)  See, Smart Sanctions, the Next Step: Arms Embargoes and Travel 
sanctions,op.cit,p5.  

 ،المرفق الثاني الملحـق     ١٩٩٧ أيلول   ٢٦ في   ٢٤٢/٥١ينظر قرار الجمعية العامة رقم      ) ٢(
  .١١ ص،٦ص ) الجزاءات  التي تفرضها األمم المتحدة( بالقرار بعنوان

لعام عن أعمال المنظمة، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية، الـدورة   نظر تقرير األمين ا   ي) ٣(
  .٦٤-٦٢ الفقرات ١٩٩٧،) A/53/1) (١(الملحق) ٥٣(
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 المملكة في) ODI (البحار وراء ما التنمیة معھد برعایة ١٩٩٨ دیسمبر في
  .)١(المتحدة

 أعمال عن مذكرة "١٩٩٩األمن عام  مجلس رئیس دم أصدر    ونتیجة لكل ما تق
 بمجموعة  جمیعھاالمجلس أعضاء التزام جدید من أكد الذي ،"الجزاءات لجان

 إذونوعیة الجزاءات،  الجزاءات لجان عمل تحسین إلى تھدف التوصیات التي
فقرة عن كیفیة معالجة األثار السلبیة الناجمة عن ) ٢٠(تضمنت المذكرة 

ات التي یتم فرضھا من قبل المجلس والتأكید على ضرورة توخي الدقة في الجزاء
   )٢(.فرض ھذه الجزاءات

 بإنشاء فریق المعني بالمسائل العامة ٢٠٠٠    وعلى أثر ذلك قام المجلس في عام 
 األمن، مجلس رئیس من المذكرة الصادرة من )٣(بالفقرة للجزاءات عمال

الخاص ) S/2000/319(  جاء الوثیقةإذ، ٢٠٠٠ أبریل/نیسان ١٧ والمؤرخة
 ( (.....بإشاء الفریق أن یتولى دراسة مسألة الجزاءات التي یفرضھا المجلس ومنھا

  .....).األھداف   المحددة  الجزاءات)ط
   وفي التقریر الذي قدمھ الفریق المعني بالجزاءات العامة الى مجلس األمن أكد 

ة أو المحددة التي تستھدف األفراد والكیانات أھمیة األعتماد على الجزاءات الموجھ
 وخالفا -١٦( جاء في التقریرإذمن غیر الدول لقلة النتائج السلبیة الناجمة عنھا 

 سلبیة جد آثار سوى الغالب في الموجھة للجزاءات یكون ال الشاملة، للجزاءات
 تالجزاءا تصمم لم إذا أنھ غیر األخرى، الدول وعلى المدنیین على محدودة

 ورائھا من الفائدة وتصیر شرعیتھا تختل فقد المناسب بالشكل تنفذ الموجھة ولم
   .)٣(....)تساؤل موضع

مل الفریق المعني  فإن ع٢٠٠٥   وبموجب مذكرة رئیس مجلس األمن في عام 
بصورة ین الجزاءات التي یفرضھا المجلس  على تحستركز بشكل أساس

                          

(1)See, Smart Sanctions, the Next Step: Arms Embargoes and Travel 
sanctions,op.cit,p6  

  الوثيقـة ١٩٩٩ينظر مذكرة رئيس مجلس االمن عن أعمال لجـان الجـزاءات  لعـام         ) ٢(
)s/1999/92. (  

 موجهة إلى رئـيس مجلـس       ٢٠٠٥ديسمبر   / كانون األول    ٢٢ينظر الرسالة المؤرخة    ) ٣(
عنـي بالمـسائل    ذي ي األمن من رئيس الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس األمن ال          

  .S/2005/842  تعلق بالجزاءات، الوثيقة تي تالعامة ال
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 تستھدف التي الجزاءات والسیما الھدف، ددةالمح الجزاءات إنفاذ) ه((.....  خاصة
  )١(...)السفر حظر أو األصول تجمید قبیل من أو الكیانات، األفراد

 على ذلك بدأ مجلس األمن بتطبیق ھذا النوع من الجزاءات في تعامالتھ      وبناًء
سیتبین  المبحث الثالث من ھذا البحث ومع حاالت تھدید السلم واألمن الدولیین 

لحدیث عن نماذج من الجزاءات المفروضة ضد األفراد والكیانات من غیر عند ا
  .الدول

  
  الثاني املطلب

  الدول غري من والكيانات األفراد ضد اجلزاءات لفرض القانوني األساس
    في الحقیقة عند البحث في األساس القانوني للجزاءات التي یفرضھا مجلس 

ھو األساس   ماي،دول یثار السؤال االتمن غیر الاألمن ضد األفراد والكیانات 
القانوني لھذا التصرف؟ وھل یجوز لمجلس األمن أن یفرض جزاءات ضد  أفراد 

  .أو كیانات من غیر الدول؟
ھذا السؤال مسألتین، المسألة األولى أن العضویة في األمم المتحدة یبعث     و

ل التمتع بھذه یجوز لألفراد والكیانات من غیر الدو قاصرة على الدول وال
 فإن الدول األعضاء ھي وحدھا المخاطبة بالمبادئ واألھداف ومن ثّم، )٢(العضویة

 ومن ثّمالمنصوص علیھا في المیثاق ولھا الحقوق وعلیھا اإللتزامات الواردة فیھ 
فإنھا تتعرض للجزاءات من قبل المنظمة عند مخالفتھا لھذه المبادئ واألھداف، 

ھي عدم وجود إشارة صریحة إلى إمكانیة فرض الجزاءات أما المسألة الثانیة ف
على األفراد والكیانات من غیر الدول في النصوص ذات الصلة بالتدابیر 
والجزاءات التي یتخذھا المجلس عند ممارسة اختصاصاتھ في مجال حفظ السلم 

، فإجراءات المجلس وجزاءاتھ توجھ )الفصلین السادس والسابع( واألمن الدولیین
الذي یشكل سلوكھا تھدیدًا أو خرقًا للسلم عادة ضد الدول المخالفة للمیثاق  الفي

  .واألمن الدولیین
                          

  .)S/2005/841(من، الوثيقةينظر مذكرة رئيس مجلس اال) ١(
مباحة لجميع الـدول     “ األمم المتحدة ”العضوية في    (من الميثاق على أنه     ) ٤(تنص المادة ) ٢(

األخرى المحبة للسالم، والتي تأخذ نفسها بااللتزامات التي يتضمنها هذا الميثـاق، والتـي            
 قبول أية دولة من هذه      -٢  .ا قادرة على تنفيذ هذه االلتزامات وراغبة فيه       هنترى الهيئة أ  

يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلـس          “ األمم المتحدة ”الدول في عضوية    
  ).األمن
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     وما دامت الجزاءات التي یفرضھا مجلس ضد األفراد والكیانات من غیر 
الدول ھي من قبیل التدابیر غیر العسكریة فالذي یعننیا في ھذا الشأن تحلیل 

 األمن لسلمج(التي تنص على أنھ النوع من التدابیر ذي یتعلق بھذاال) ٤١(المادة
 لتنفیذ المسلحة القوات تتطلب استخدام ال التي التدابیر من اتخاذه یجب ما یقرِّر أن

 ویجوز. التدابیر ھذه تطبیق “ المتحدة األمم ”إلى  أعضاء یطلب أن ولھ قراراتھ،
 دیدیة  والبحریةالح والمواصالت االقتصادیة الصالت وقف بینھا یكون من أن

 جزئًیا وقًفا المواصالت من وسائل وغیرھا والالسلكیة والبرقیة والبریدیة والجویة
  ).العالقات الدبلوماسیة وقطع كلًیا، أو
 االقتصادیة أن فوقف الصالت) ٤١( قراءة ھذه المادةعبر ویبدو      

 وغیرھا سلكیةوالال والبرقیة والبریدیة والجویة والبحریة  الحدیدیة والمواصالت
تكون  الدبلوماسیة ال العالقات وقطع كلًیا، أو جزئًیا وقًفا المواصالت وسائل من

إال تجاه الدول ولیس األفراد والكیانات من غیر الدول النھا ال تمتلك مؤسسات 
حتى بالرجوع إلى األعمال دیًا أو سیاسیًا أو دبلوماسیًا، حتى یمكن مقاطعتھا اقتصا

 لم یتطرق المناقشون إلى مثل ھذا ١٩٤٥ المنظمة عام التحضیریة إلنشاء
غیر الدول لجزاءات األمم الموضوع وإمكانیة خضوع األفراد والكیانات من 

  .)١(المتحدة
إذا كان منسجمًا مع الفترة التي تم ) ٤١(      ولكن ھذا التفسیر والتحلیل للمادة

 أن إذردة التي تلتھا  وفترة الحرب البا١٩٤٥إنشاء منظمة األمم المتحدة عام 
 على السلم كانت تشكل الخطر الحقیقي واألساسسلوك الدول والنزاعات بینھا 

 تعدد مصادر إذواألمن الدولیین، إال أن الوضع أختلف بعد إنتھاء الحرب الباردة 
الخطر على السلم واألمن الدولیین كإنتھاكات حقوق اإلنسان والنزاعات الداخلیة 

إلى تطور مھام مجلس األمن وتناولھ مسائل لم یكن یتطرق واإلرھاب مما أدى 
إلیھا، حیث بدأ المجلس بزیادة حاالت التدخل اإلنساني ومكافحة اإلرھاب الدولي 

 وإنشاء المحاكم الدولیة الجنائیة
)٢(.  

 فإذا قمنا بقیاس تصرف مجلس األمن بفرض الجزاءات ضد األفراد لذا     
، فالمجلس كما أنھ  نفسھ ھذا التصرف یأخذ الحكموالكیانات من غیر الدول فإن 

                          

(1)  See, Noah Birkh user, Sanctions of the Security Council Against 
Individuals – Some Human Rights Problems, 
1www.statewatch.org/terrorlists/docs/Birkhauser.PDF, p 

، ٢٠١٠، مطبعة جامعة دهوك،دهـوك،      ١طعبداهللا علي عبو، المنظمات الدولية،    .ينظر د ) ٢(
  .٢٠٧-٢٠٦ص 
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 لحفظ السلم واألمن الدولیین فإن  السابقة بعد الحرب الباردة بسعیھبرر تصرفاتھ
تصرفھ بفرض الجزاءات على األفراد والكیانات من غیر الدول أیضًا أساسھ أن 
 السلوك الصادر من األفراد والكیانات من غیر الدول بنظر المجلس من شأن

  .إستمراره تھدید السلم واألمن الدولیین للخطر
      ولكن مع ذلك یبقى التساؤل الذي طرحنا قائمًا أین األساس القانوني لھذا 
التصرف؟ أو بصیغة أخرى على أي نص یستند المجلس في تصرفھ بفرض 

  .الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول
في أنھا تتضمن ) ٤١(تنا للمادة ءاه عند قراما ذكرنم  منرغمعلى ال  في الحقیقة 

جزاءات تخص الدول وال یمكن فرضھا إال ضد الدول نظرًا لطبیعة الجزاءات 
الواردة ذكرھا في ھذه المادة ال تتناسب من حیث الفرض والتطبیق إال ضد الدول 

  .ومؤسساتھا
دي بنا إلى     ولكن من ناحیة أخرى فإن التحلیل والفھم العمیق لھذه المادة سیؤ

إعطاء تفسیر آخر یسعفنا في اإلجابة على سؤالنا، وھذا التفسیر ھو أن ھذه المادة 
من اللجوء إلیھا لم تأتي بصورة قطعیة في تحدید التدابیر التي یجوز لمجلس األ

 ھذه المادة بصیغة تدل أن إذ جاءت السلم واألمن الدولیة ةنوتطبیقھا من لصیا
 ورد عبارة  إذعلى سبیل المثال ال على سبیل الحصر التدابیر الواردة فیھ ھي 

وھذا دلیل على أن المجلس لھ أن یقوم بتدابیر أخرى ) بینھا من یكون أن ویجوز(
وإن لم یرد ذكرھا في ھذه المادة، وقد كان ھذا الموضوع بالفعل محل نقاش عندما 

فیا السابقة عام قام مجلس األمن بإنشاء المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة لیوغسال
 الفقھ حول األساس القانوني لھذا التصرف، أختلف إذ ١٩٩٤ ورواندا عام ١٩٩٣

لفصل تصرف المجلس بموجب الساس ھي األ) ٤١(وكان الرأي الغالب أن المادة
ذلك بالقول إن حق المجلس في اتخاذ التدابیر بموجب ، السابع إلنشاء المحكمتین

   .)١(اء جھاز قضائيیعطیھا الحق في إنش) ٤١(المادة 
تجیز للمجلس إتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ السلم ) ٤١(    إذن منطوق المادة

واألمن الدولیین وإعادتھما إلى نصابھما عند خرقھما، وھذا یعني أن تصرف 

                          

 يا الـسابقة محمد امين الميداني،المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغـسالف   .كل من د ينظر )١(
 http://www.ahir.tn/arabic/majalla/pdf، مرشـد الـسيد    .ود ؛ ٤٠ص ، ١٩٩٦

دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائيـة       القضاء الدولي الجنائي،   واحمد غازي الهرمزي،  
الدار العلميـة الدوليـة      نورمبرغ وطوكيو وروندا،  الخاصة بيوغسالفيا مقارنة مع محاكم      

 ٣٢، ص ٢٠٠٢عمـان، الطبعـة االولـى،      للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،     
  .الهامش
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المجلس في فرض الجزاءات على األفراد والكیانات من غیر الدول لھ أساس 
من المیثاق جاءت ) ٣٩(حیة أخرى فإن المادة قانوني سلیم ھذا من ناحیة، ومن نا

 تمكن المجلس من اتخاذ التدابیر التي تتالئم مع الحالة إذبصیغة مرنة وعمومیة 
 قد كان إذا ما األمن مجلس یقرِّر(  تنص ھذه المادة على انھإذالمعروضة علیھ 

في  دِّمویق العدوان، أعمال من عمال وقع ما كان أو إخالل بھ أو للسلم دیدتھ وقع
 ٤٢ و ٤١ ألحكام المادتین طبًقا التدابیر من اتخاذه یجب ما یقّرر أو توصیاتھ ذلك

  ).إلى نصابھ إعادتھ أو الدولي واألمن السلم لحفظ
  ویتبین أن ھذه المادة لم تحدد نوع التدابیر الواجب إتخاذھا في حاالت تھدید 

نقصد بالتحدید ھنا ( تدابیراحال إتخاذ ھذه الوالسلم واألمن الدولیین من ناحیة، 
التي جاءت بصیغة غیر حصریة النواع ) ٤١(إلى المادة) ر غیر العسكریةالتدابی

  .التدابیر الواجب إتخاذھا
سویغ          ي معرض ت رض الجزاءات      ونضیف كذلك ف ي ف س ف صرفات المجل  ت

ل          ن العم ھ یمك ضد األفراد والكیانات من غیر الدول، أن ھناك فكرة  یقول الفقھ أن
یما   ا نطاق المنظمات الدولیة و    بھ رة         الس ي فك دة وھ م المتح ة االم اق منظم ي نط ف

ة        األختصاصات الضمنیة    ات الدولی راف للمنظم تم االعت رة ی ذه الفك ضى ھ وبمقت
س          اق المؤس ي المیث راحة ف رد ص م ت ي ل ضمنیة الت صاصات ال رة االخت بمباش

منًا  ھا ض ة، واستخالص فھا( للمنظم داف بوص ق أھ روریة لتحقی ة  ض المنظم
ة،        ...وممارسة وظائفھا  شاء المنظم ررت إن دما ق على أساس أفتراض أن الدول عن

ا  نفسھ إنما قررت لھا في الوقت     ق         كل م ن تحقی ا م صاصات ،تمكنھ ن اخت زم م یل
     . )١()األھداف بصورة فعالة

سویغ   و ل ت ي      تتمث ة ف ائف مختلف ة وظ ات الدولی ي أن للمنظم رة ف ذه الفك  ھ
ض     ذا یقت صاصات            مواثیقھا وھ ن االخت الزم م در ال ا الق ون لھ ضرورة أن یك ي بال

ستمد           صاصات ال ت ك االخت ائف، وتل ذه الوظ ة ھ على النحو الذي یكفل لھا ممارس
صاص     إذبالضرورة صراحة من ھذه المواثیق،      ة واالخت ین الوظیف اط ب  إن االرتب

ى      و  معناه مباشرة المنظمات الدولیة لالختصاصات الالزمة إلعمال وظائفھا، حت  ل
رة            ادة بفك ا ع ر عنھ صاصات یعب ذه االخت لم ینص علیھا صراحة في المیثاق، وھ

  . )٢(االختصاصات الضمنیة للمنظمات الدولیة 

                          

مصطفى  سالمة حسين، المنظمات الدولية المعاصرة،       .محمد السعيد الدقاق و د    .ينظر، د ) ١(
  .٢٤،ص)ت.د(منشأة المعارف باالسكندرية، 

 القـاهرة  ،دار النهضة العربية،  ٣حازم محمد عتلم، المنظمات الدولية اإلقليمية،ط     .ينظر د ) ٢(
  .٧٣،ص٢٠٠٦،



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٠١

     وبمعنى أخر فإنھ في إطار ھذه الفكرة یتعین تفسیر مواثیق المنظمات الدولیة 
م یرد بالطریقة التي تخولھا التمتع لیس فقط باالختصاصات الضمنیة التي وإن ل

النص علیھا صراحة في میثاق المنظمة المنظمة إال أنھا ضروریة لممارسة 
  .)١(المنظمة لنشاطھا وتحقیق أھدافھا

   وھذا یعني أن المجلس یمتلك حق القیام بفرض الجزاءات ضد األفراد 
شكل صریح في نصوص المیثاق، والكیانات من غیر الدول وإن لم یرد ذلك ب

حفظ السلم  ضمنًا للمجلس النھ ضروري لتصرف ھو مقرر ذلك أن ھذا الوتسویغ
  .واألمن الدولیین

     ولكن على الرغم من ما قلناه من وجود مبرر قانوني لتصرف المجلس 
بفرض الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول، إال أن ھناك مسألة 

غیر الدول أخرى یمكن إثارتھا في ھذا الصدد وھي أن األفراد والكیانات من 
) ٢/٧(حسب منطوق المادةرة عنھم تعد من الشؤون الداخلیة بوالتصرفات الصاد

 أن مبدأ إذیجوز للمنظمة التدخل في مثل ھذا الشأن  من میثاق األمم المتحدة ال
اسیة التي تقوم علیھ عدم التدخل في اإلختصاص الداخلي یعد من المبادئ األس

  .)٢(المنظمة
  
  
  

                          

أحمد عبداهللا علي أبو العال، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمـن والـسلم               .ينظر، د ) ١(
  .٤٠، ص٢٠٠٥المحلة الكبرى،مصر، الدوليين، دار الكتب القانونية،

أن  تتدخل   “ األمم المتحدة  ”ـيس في هذا الميثاق ما يسوغ ل      ل (على أنه ) ٢/٧(تنص المادة  )٢(
الداخلي لدولة ما، ولـيس فيـه مـا يقتـضي            في الشؤون التي تكون من صميم السلطان      

األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ ال                
حول هذا المبـدأ     للمزيد من التفصيل   )بعيخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السا       

مبدأ عدم التدخل والتدخل في القـانون الـدولي     عبد الفتاح عبد الرزاق،   .  د :ينظر كل من  
كذلك السيد   ؛   ٢٣٢-٢٣١،ص٢٠٠٢اربيل، ،مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر،   ١العام،ط

إيتراك للنشر   ،١ط ،المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر،      مصطفى أحمد ابو الخير،   
  .٣٠٧ص  ، ٢٠٠٦ ، القاهرة ، والتوزيع
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نقول ھنا مسألة اإلختصاص الداخلي للدول أو ما یعبر عنھ      ولكن للتوضیح 
 عند  نفسھالمفھوم التقلیدي والجامدب لم تعد )١(بالنطاق المحجوز لسیادة الدولة

وضع میثاق المنظمة فكثیر من المسائل الداخلیة خرجت من ھذا النطاق ویجوز 
من الدولیین للمنظمة التدخل فیھا متى ما كان لھا صلة بمسألة حفظ السلم واأل

كمسائل حقوق االنسان والمسؤولیة الجنائیة الفردیة والنزاعات الداخلیة، ففكرة 
االختصاص الداخلي مرنة فما تمارسھ الدول الیوم من اختصاص بوصفھ قاصرًا 
علیھا یمكن أن یكون قابال الن یندرج بصورة او اخرى في دائرة اختصاص 

اق المحجوز لسیادة الدولة الداخلیة، وھذا  ، مما ادى الى انحسار النط)٢(المنظمة
یعني أن تصرفات األفراد والكیانات من غیر الدول متى ما كانت تشكل تھدیدًا 

من للسلم واألمن الدولیین یجوز لمجلس األمن التدخل والحد من ھذه التصرفات 
  ).٢/٧(دون أن یكون عملھ ھذا خرقًا لمبدأ عدم التدخل المشار إلیھ في المادة

ما تقدم عن األساس القانوني لتصرف مجلس األمن في فرض الجزاءات ضد      
 عدیدة یمكن ل نقول كذلك أن ھناك أیضًا مسوغاتاألفراد والكیانات من غیر الدو

  :اإلستناد علیھا لتبریر تصرف المجلس في ھذا الصدد وھي
دول النتائج السلبیة والمأسویة التي رافقت تطبیق الجزاءات الشاملة ضد ال -١

وإنعكاساتھا على حقوق اإلنسان بشكل ملحوظ، وخیر من عبر عن ذلك 
ینبغي أال ( بقولھ) كوفي عنان( المتحدة لألممھو األمین العام السابق  

یخدع المجتمع الدولي نفسھ، ذلك أن أھداف السیاسة المتعلقة بالشؤون 
بین مع أھداف نظام اإلنسانیة وحقوق اإلنسان یصعب توفیقھا 

، بل ھناك من یرى أن الحقوق األساسیة المقررة )٣(....)اتالجزاء
لالنسان في الوثائق الدولیة تكون مھددة بموجب الجزاءات الشاملة 

 وحریة ، الملكیة وحقوق الصحة، في والحق للمجلس كالحق في الحیاة ،
 الخاصة الحیاة احترام في والحق إقامة، مكان اختیار وحریة فیھ التنقل

 .)٤(الخ...والعائلیة

                          

علي رضا عبد الرحمن رضا،مبدأ االختصاص الداخلي أو المجـال المحجـوز            .ينظر د ) ١(
  .٣٠،ص ١٩٩٧، القاهرة ، للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر،دار النهضة العربية

  .١٢٨العال، مصدر سابق ، ص  أبو علي عبداهللا أحمد.د) ٢(
، مصدر سابق،   ١٩٩٧عن اعمال المنظمة    ) كوفي عنان (ينظر تقرير األمين العام السابق    ) ٣(

  .١٠ص 
(4) See, Noah Birkh user, op,cit, p1. 
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دلت التجارب الواقعیة أن العقوبات الشاملة ضد الدول المخالفة للمیثاق ال  -٢
تؤدي بالضرورة دائمًا إلى إضعاف النظام السیاسي في الدولة بل بالعكس 
فالمتضرر األكبر من ھذه الجزاءات ھو الشعب بصورة عامة والفئات 

 أن النظام  النساء واألطفال، إلى درجةلضعفیة في المجتمع والسیماا
السیاسي في تلك الدولة قد یستغل ھذا ھذا الوضع إعالمیًا أو سیاسیًا 
للتھجین بھذه الجزاءات ویروج لالعالم أنھا ظالمة أو مجحفة أو ال 

 .إنسانیة

 كثیرًا ما تكون للعقوبات الشاملة إثار سلبیة بحق الدول الثالثة التي لدیھا  -٣
ضي إیجاد ضعة للجزاءات مما یقتتعامالت إقتصادیة كبیرة من الدول الخا

من میثاق االمم المتحدة التي ) ٥٠(لمادةحل لھذه المشاكل على وفق ا
فإن  قمع أو منع تدابیر دولة أیة ضد األمن مجلس اتخذ إذا( تنص على أنھ

 - تكن لم  أم “المتحدة األمم ”أعضاء من أكانت سواء - أخرى دولة لكل
 أن في الحق التدابیر، تنفیذ ھذه نع تنشأ خاصة اقتصادیة مشاكل تواجھ
ھذا بالتأكید یشكل ، و)المشاكل حل ھذه بصدد األمن مجلس مع تتذاكر

عبئًا إضافیًا على األمم المتحدة یتطلب معالجتھ وقد تكون الخطوات التي 
تقوم بھا في ھذا الصدد غیر كافیة بالنسبة للدول المتضررة، وقد عبرت 

ة لالمم المتحدة في قرارھا الخاص بخطة عن ھذه المشاكل الجمعیة العام
 .)١()اءات التي تفرضھا األمم المتحدةفقرة الجز( السالم

  

  املبحث الثاني
  الدول غري من والكيانات األفراد ضد اجلزاءات فرض إجراءات

  تطبيقها وآلية 
راد والكیانات  للطبیعة الخاصة للجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األف     

 فإن إجراءات فرضھا تتمتع بوضع خاص من حیث تحدید الدول، لذامن غیر 
األفراد والكیانات من غیر الدول التي تخضع لھذه الجزاءات ومن حیث آلیة 

                          

 ،المرفق الثاني الملحـق  ١٩٩٧ أيلول ٢٦ في ٢٤٢/٥١ينظر قرار الجمعية العامة رقم  )١(
  .١١ ص،٦ ص مصدر سابق،، )الجزاءات  التي تفرضها األمم المتحدة( بالقرار بعنوان
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فرض ھذه الجزاءات ومتابعة تطبیقھا، ولبیان ذلك سوف نقسم ھذا المبحث إلى 
  :مطلبین

  ت من غیر الدولإجراءات فرض الجزاءات ضد األفراد والكیانا: المطلب األول
  آلیة تطبیق الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول: المطلب الثاني

  
  األول املطلب

  الدول غري من والكيانات األفراد ضد اجلزاءات فرض إجراءات 
ألن فرض الجزاءات ضد األفراد والكیانات الخاصة كما تبین في المبحث       

 الدولي وھناك أساس قانوني لقیام األول یدخل ضمن إختصاص مجلس األمن
من المیثاق وفكرة ) ٤١(مجلس األمن بھذا التصرف یتمثل بنص المادة

  .اإلختصاصات الضمنیة
   فھذا یعني أن المجلس عندما یبغي فرض جزاءات ضد أفراد أو كیانات من 
غیر الدول فأنھ یمارس أختصاصًا ممنوحًا لھ بموجب المیثاق، وھذا یتطلب منھ 

صدد ممارسة ھذا اإلختصاص أن یتبع اإلجراءات المنصوص علیھا في وھو ب
  .المیثاق والنظام الداخلي الخاص بھ وھو بصدد إصدار قرار في ھذا الموضوع

 أن الخطوة األولى للقیام بمثل ھذا التصرف ھو أن یرصد المجلس نشاطًا إذ   
اط أن یكون على صادرًا من أفراد أو كیانات من غیر الدول ویشترط في ھذا النش

 تعرض السلم واألمن الدولیین للخطر، وإعتبار ھذا النشاط إذدرجة من الخطورة 
السالفة ) ٣٩(في ذلك على المادةیستند ھو ھذا القبیل أمر یعود للمجلس نفسھ 

 أو تھدید الذكر التي تعطي للمجلس سلطة تكییف الحالة وتقریر مدى كونھا  خرق
  .)١(للسلم واألمن الدولیین

   ثم تأتي الخطوة التالیة وھو إلتئام المجلس في جلسة لمناقشة الموضوع وإصدار 
قرار بشأنھ، وینعقد المجلس لھذا الغرض بعد أن یتم تنبیھ إلى وجود مثل ھذا 

ة مثل الجمعیة العامة أو الدول األعضاء في المجلس یدالموضوع  من جھات عد
)٢(واألمین العام حدةیھ من بقیة أعضاء االمم المتوغیر األعضاء ف

 .  
                          

ديد للسلم أو إخالل به هتيقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع ( على أنه ) ٣٩(تنص المادة ) ١(
أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه                 

لي أو إعادتـه إلـى    لحفظ السلم واألمن الـدو ٤٢ و ٤١من التدابير طبقًا ألحكام المادتين     
  ).نصابه

  .١٩٦عبداهللا علي عبو، المنظمات الدولية، مصدر سابق، ص . ينظر د) ٢(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٠٥

اد أو إنعقاد المجلس وإتخاذه قرارًا بشأن فرض الجزاءات ضد األفر مرتبطًا      و
 في العادة إما بوجود نشاط یرتكبھ األفراد أو الكیانات من الكیانات من غیر الدول

غیر الدول في إطار نزاع مسلح دولیًا كان أم داخلیًا وإن كانت النزاعات الداخلیة 
األكثر التي یرتكب فیھا األفراد والكیانات من غیر الدول أنشطة محظورة في ھي 

النشاط الصادر من األفراد والكیانات من یرتبط تمویل النزاع والمساھمة فیھ، أو 
ھذا ما  من مجموعات أرھابیة في العالم، غیر الدول بأعمال إرھابیة ترتكب

  .سنوضحھ في المبحث الثالث
ار الصادر من المجلس بشأن الجزاءات التي یفرضھا ضد     أما طبیعة القر

األفراد والكیانات من غیر الدول والنصاب المطلوب فیھ، فإنھ نظرًا الن األمر ھنا 
تتعلق بسعي المجلس إلى حفظ السلم واألمن الدولیین والحد من النشاط الذي یھدد 

المسائل الموضوعیة مسألة تعد من السلم واألمن الدولیین ویعرضھما للخطر فإن ال
من میثاق األمم المتحدة أغلبیة ) ٢٧(حسب منطوق المادةبالذي یتطلب لصدوره 

تسعة من اعضاء المجلس بضمنھم الدول الخمس دائمة العضویة، ومعنى ذلك أن 
   . )١()الفیتو( بل للنقض بحق اإلعتراف ھذا القرار قا

ار للتمییز بین المسائل  أن المادة المذكورة لم تذكر أي معی منرغمعلى ال  و
 بحفظ السلم تي تتعلقالموضوعیة واإلجرائیة، إال أنھ من الثابت أن المسائل ال

واألمن الدولیین ھي من المسائل الموضوعیة التي یتطلب إلصدارھا موافقة 
  .)٢(الخمسة الدائمین على صدور القرار بشأنھا
  
  
  

                          

 ٢.  يكون لكل عضو من أعضاء مجلس األمن صوت واحد         - ١(تنص المادة على انه     )  ١(
 - ٣.  تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة مـن أعـضائه    -

ألمن في المسائل األخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه          تصدر قرارات مجلس ا   
ي كون من بينها أصوات األعضاء الدائمين متفقة ؛ بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقًا     

 ، يمتنع من ك ان طرفًا في النزاع عن          ٥٢ من المادة    ٣ألحكام الفصل السادس ، والفقرة      
  ).التصويت

، األمم المتحدة بين االبقاء وااللغاء في ضوء التطورات الدولية        رجب عبد المنعم  . ينظر د ) ٢(
 .٧٧-٧٦،ص ص ٢٠٠٥الراهنة، دون مكان نشر،
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  املطلب الثاني
  لكيانات من غري الدولآلية تطبيق اجلزاءات ضد األفراد وا

  

التي یفرضھا مجلس األمن ومتابعة ) الذكیة(الجزاءات الُمستھِدفة یحتاج تطبیق   
  .تنفیذھا آلیة خاصة لضمان نجاحھا وتحقیق األھداف المتوخاة من اللجوء إلیھا

 درج مجلس األمن في كل قرار یصدره یتضمن فرض جزاءات ضد أفراد   لذا
أن یقوم بتشكیل لجنة خاصة تتولى تطبیق القرار وتحدد أو كیانات من غیر الدول 

  .األفراد أو الكیانات التي ستخضع للجزاءات المفروضة من قبل المجلس
نوني لفرض الجزاءات مجلس األمن بإصدار القرار وإعطاء السند القایكتفي    

لین  بتطبیق القرار والمشمو لقیامھ بذلك، أما التفاصیل التي تتعلقوذكر المسوغات
بالجزاءات الوارده فیھ فیتركھ للجنة التي تشكل في ضوء كل قرار، ویبدو أن ھذه 

 إذ لیس بإمكان المجلس الدخول في التفاصیل الدقیقة في قراره إذالمسألة منطقیة 
أن تحدید األفراد أو الكیانات التي تمارس أنشطة محضورة تھدد السلم واألمن 

بحاجة إلى رصد وتوثیق وبحاجة إلى تجدید الدولیین من المسائل الفنیة التي 
  .وتحدیث مستمر

الصادرة من المجلس بشأن الجزاءات كلھا   ونظرًا لذلك نجد أنھ في القرارات 
  )١(.ضد األفراد والكیانات الخاصة ھناك لجنة مشكلة لھذا الغرض

                          

، المتعلـق  S/2007/20 - الوثيقـة -نظر على سبيل المثال مذكرة رئيس مجلس االمن  ي )١(
بإتفاق  اعضاء مجلس األمن على تشكيل لجان الجزاءات المعنية بمتابعة تطبيق قـرارات            

س األمن ذات الصلة بالجزاءات  المفروضة على األفراد والكيانات في دول مختلفـة              مجل
 بشأن الصومال،  لجنة مجلس األمن       ٧٥١لجنة مجلس األمن المنشأة عمالً بالقرار       :  وهي

 بشأن حركة  طالبان ومن يرتبط بها مـن أفـراد وكيانـات            ١٢٦٧المنشأة عمال بالقرار    
،  ٢٠٠١ بشأن مكافحة اإلرهاب       ١٣٧٣ة عمال بالقرار    ، لجنة مجلس األمن المنشأ    ١٩٩٩

، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال      )٢٠٠٣(١٥١٨لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار       
، لجنة مجلس األمن المنشأة عمـالً بـالقرار         ٢٠٠٩ و ٢٠٠٣ بشأن ليبريا    ١٥٢١بالقرار  
لمنشأة عمـال بـالقرار      ، لجنة مجلس األمن ا     ٢٠٠٤ بشأن الكونغو الديمقراطية       ١٥٣٣
  بشأن كوت ديفوار     ١٥٧٢،  لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار         ٢٠٠٤ في   ١٥٤٠
، لجنة مجلس ٢٠٠٥ بشأن السودان١٥٩١، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال بالقرار ٢٠٠٤

 ◄◄، لجنة مجلس األمن المنـشأة عمـالً         ٢٠٠٥ في   ١٦٣٦األمن المنشأة عمال بالقرار     
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 في تشكیل اللجان  كلھا وتجدر اإلشارة ھنا أن مجلس األمن قد أستند في قراراتھ
المعنیة بتطبیق الجزاءات المفروضة على األفراد والكیانات من غیر الدول على 

 أو ھیئة یعین أن األمن لمجلس( من نظامھ الداخلي التي تنص على أنھ) ٢٨(المادة
  ).محددة لمسألة مقررا أو لجنة

     وتقوم كل لجنة من ھذه اللجان بعملیة جمع المعلومات والرصد ومن ثم وضع 
فراد والكیانات التي تخضع للجزاءات وإبالغھ للمجلس واإلمانة العامة قائمة باأل

  .التي تتولى  تعمیمھا على الدول األعضاء في المنظمة
 ذات الصلة بالجزاءات المفروضة ضد  كلھا     وقد ألزم مجلس األمن في قرارتھ

في االفراد والكیانات من غیر الدول الدول األعضاء بمساعدة اللجان المعنیة 
عملیة تطبیق الجزاءات واإللتزام بھا وتزویدھا بأسماء األفراد والكیانات التي 

  .تمارس انشطة محضورة تھدد السلم واألمن الدولیین ھذا من ناحیة
 كلھا التي       ومن ناحیة أخرى فأنھ كما ھو معلوم فإن قرارات مجلس األمن

صل السابع من المیثاق لھا لفصل السابع من المیثاق في سیاق الفتصدر على وفق ا
یذھا، قوة  قانونیة ملزمة واجبة النفاذ وعلى الدول األعضاء اإللتزام بھا وتنف

تأكید قرارات مجلس األمن المتعلقة بفرض ویدخل ضمن ھذه القرارات ب
  .)١( األفراد والكیانات من غیر الدولالجزاءات على

ت من غیر الدول أصدر مجلس       ولضمان تنفیذ الجزاءات ضد األفراد والكیانا
 الذي أكد على ضرورة التعاون بین لجان ٨/٨/٢٠٠٦ في ١٦٩٩القرار 

 إذ أشار المجلس في ھذا القرار ،)األنتربول( الجزاءات ومنظمة الشرطة الدولیة
 األخرى اللجان أیضا یفید أن یمكن اإلنتربول مع التعاون ھذا أن حظیل وإذ(

 كل أن كذلك حظیل وإذ ،)“اللجان” (األمن مجلس اأنشأھ التي المعنیة بالجزاءات
 أن یؤكد الصدد، وإذ ھذا في بھا الخاصة استنتاجاتھا إلى أن تتوصل یمكن لجنة

 القانون الوطني، إطار في غالبا تنفَّذ األمن مجلس یفرضھا التي الجزاءات تدابیر
 األمم ینب التعاون زیادة وأن ذلك، ینطبق حیثما الجنائي القانون ذلك في بما

                                                               

، لجنـة مجلـس     ٢٠٠٦ بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية         ١٧١٨بالقرار  ◄◄
، لجنة الجزاءات المشكلة بموجب القـرار       ٢٠٠٦ في   ١٧٣٧األمن المنشأة عمال بالقرار     

، وتجدر اإلشارة هنا أن بعض من هذه اللجان حلت محل ٢٠١٢بيساو - بشأن غينيا٢٠٤٨
ن هذه الدول، وسنتطرق إلـى      لجان أخرى الغيت كانت مشلكة في السابق بخصوص شؤو        
  .هذه النماذج من الجزاءات في هذه الدول في المبحث الثالث

بقبـول  “ األمم المتحدة”يتعهد أعضاء (من ميثاق االمم المتحدة على انه       ) ٢٥(تنص المادة ) ١(
  ).قرارات مجلس األمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق
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 على یشدد القوانین، وإذ لتلك الدول إنفاذ تعزز أن شأنھا من المتحدة واإلنتربول
 الكامل للتدابیر بالتنفیذ  جمیعھااألعضاء الدول عاتق على الواقعة االلتزامات

 الخطوات یتخذ أن العام األمین إلى یطلب - ١األمن  مجلس یتخذھا التي اإللزامیة
 الجنائیة للشرطة الدولیة والمنظمة األمم المتحدة بین التعاون لزیادة الالزمة

 الفعالیة، من بمزید لتنجز والیتھا أفضل بأدوات اللجان تزوید قصد) اإلنتربول(
 اتخذھا التدابیر التي تلك لتنفیذ أفضل اختیاریة بأدوات األعضاء الدول وتزوید
یتخذھا  قد التي ةالمماثل التدابیر عن فضال اللجان، ترصدھا والتي األمن مجلس
 وحظر السفر، وحظر األرصدة، تجمید سیما وال المستقبل، في األمن مجلس

  ......).األسلحة
یبقى أن نشیر ھنا أن الجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن والتي تطال       

ات مؤقتة مرتبطة بالسلوك األفراد والكیانات من غیر الدول ھي بالتاكید جزاء
لى استقرار السلم واألمن الدولیین من ناحیة، كما أن ھذه الذي یؤثر عالصادر 

الجزاءات من ناحیة أخرى تتسم بالتحدیث المستمر أن القائمة التي تضعھا كل 
لجنة قابلة للتقلیص برفع أسماء منھا متى ما تبین ان ھناك افراد او كیانات وردت 

ذي فرض بموجبھ اسمائھا في القوائم لیست لھا نشاط لھ صلة بموضوع القرار ال
  .الجزاءات علیھم، أو تم التوقف عن النشاط الذي كان سبب فرض الجزاءات

 ولكي یكون ھناك آلیة فعالة لمتابعة التحدیث المستمر للجزاءات التي تفرض      
على األفراد والكیانات من غیر الدول طلب مجلس األمن من األمین العام بموجب 

فرع ( داخل األمانة العامةفي ن ینشئ  أ١٩/١٢/٢٠٠٩في ) ١٧٣٠(القرار 
  .یسمى بمركز التنسیق لیتولى ھذه المھمة) األجھزة الفرعیة لمجلس األمن

 بین المجلس األسباب الموجبة التي دفعتھ للطلب من األمین العام بقیام إذ      
 أن یؤكد وإذ( بالطلب من األمین العام بإنشاء ھذه الھیئة بقولھ إن المجلس

 یؤكد واستعادھما، وإذ الدولیین واألمن السالم صون في ھامة وسیلة الجزاءات
 للتدابیر بالتنفیذ الكامل األعضاء الدول جمیع عاتق على الواقعة االلتزامات كذلك

 توجیھ كفالة على تصمیمھ في یستمر األمن، وإذ مجلس یعتمدھا التي اإللزامیة
 الفعالیة بین التوازن تحقق بطرق واضحة وتنفیذھا أھداف لدعم بعنایة الجزاءات

 إلدراج وواضحة عادلة إجراءات وضع بكفالة یلتزم المحتملة، وإذ السیئة واآلثار
 اإلعفاءات لمنح وكذلك منھا، ورفعھا الجزاءات في قوائم والكیانات األفراد أسماء

  )١(....)إنسانیة ألسباب
  

                          

  . S/RES/1730/2006 الوثيقة ١٧٣٠ينظر ديباجة القرار ) ١(
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بھا مركز التنسیق  المھام التي سیقوم ١٧٣٠ في القرار  أیضاین المجلسیوب    
  :بشأن الجزاءات وھي

 الجماعات أو/و األفراد( ابھأصحا من القائمة من األسماء رفع طلبات تلقي -١
  )الجزاءات لجنة قوائم في أسماؤھا ترد التي الكیانات أو/و أوالمؤسسات/و

 .متكررًا أو جدیدا الطلب كان إذا مما التحقق - ٢
 معلومات أي یتضمن لم وإذا متكررا طلبا كان إذا صاحبھ إلى الطلب إعادة - ٣

  .إضافیة
 لتجھیز بعتالم العام باإلجراء وإبالغھ طلبھ باستالم الطلب صاحب إخطار - ٤

  .الطلب ذلك

 أو حكومة وإلى االقتراح صاحبة الحكومات أو الحكومة إلى الطلب إحالة - ٥
 ویھاب، علیھ للتعلیق ربما أو معلال لغرض والجنسیة، اإلقامة بلد حكومات

 قبل االقتراح صاحبة الحكومات أو الحكومة مع تتشاور أن الحكومات بتلك
 االتصال لھا یجوز الغایة،  ولھذه ، القائمة من األسماء برفع التوصیة
 االقتراح، صاحبة الدولة أو بالدولة االتصال لھا یسھل الذي التنسیق بمركز

  .ذلك على الدول أو الدولة تلك وافقت إن

 األسماء برفع الحكومات تلك من أي أوصت إن المشاورات، ھذه عدب. أ - ٦
 التنسیق مركز طریق عن إما توصیتھا ترسل الحكومة تلك فإن القائمة، من

 الحكومة تلك بتوضیحات مشفوعة الجزاءات، لجنة رئیس إلى مباشرة وإما
 أعمال جدول في االسم رفع طلب الرئیس یدرج وعندئذ . الشأن ھذا في

  .اللجنة
 بشأن معھا التشاور جرى التي الحكومات من حكومة ةأی اعترضت إذا .ب

 فإن الطلب، ذلك على أعاله ٥ الفقرة بموجب القائمة من االسم رفع طلب
 ویھاب ، اللجنة إلى الطلب من نسخا ویقدم بذلك اللجنة یبلغ التنسیق مركز

 لقائمة،ا من االسم رفع طلب تؤید معلومات بحوزتھ اللجنة، من عضو بأي
 بموجب القائمة من االسم رفع طلب استعرضت التي الحكومات یطلع أن

  .المعلومات تلك على أعالهفي ) ٥ (الفقرة
 التي الحكومات من حكومة أي تدل لم إذا أشھر، ثالثة مرور بعد . ج

 بأي أعاله  في)٥( الفقرة بموجب القائمة من االسم رفع طلب استعرضت
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 من االسم رفع طلب تجھیز على تعمل انھأ للجنة توضح لم أو تعلیق،
 جمیع یبلغ التنسیق مركز فإن إضافیة، محددة زمنیة بفترة وطالبت القائمة

 في عضو ألي ویجوز ،الطلب من نسخا لھم ویقدم بذلك اللجنة أعضاء
 یوصي أن االقتراح، صاحبة الحكومات أو الحكومة مع التشاور بعد اللجنة،

 الجزاءات، لجنة رئیس إلى الطلب إرسال طریق عن القائمة من اسم برفع
 من فقط واحد عضو یوصي أن یكفيو ، الشأن ھذا في بتوضیح مشفوًعا
 جدول في ةلالمسأ ھذه تدرج لكي القائمة من االسم برفع اللجنة أعضاء
 أعضاء من عضو أي یوص ولم واحد شھر انقضى وإذا (اللجنة أعمال
 التنسیق مركز اللجنة رئیس ویبلغ فوضامر الطلب یعتبر االسم، برفع اللجنة
 .بذلك

 إلى األعضاء الدول من یتلقاھا التي البالغات جمیع التنسیق مركز یحیل - ٧
  .العلم لغرض اللجنة

 :یأتي بما الطلب صاحب إبالغ - ٨
 .القائمة من اسمھ رفع طلب بقبول القاضي الجزاءات لجنة قرار -أ

 قد اللجنة داخل  فيالقائمة من سماال رفع طلب في النظر عملیة أن أو -ب
  .اللجنة قائمة في مدرجا اسمھ سیظل الطلب صاحب وأن انتھت

 مارس/آذار ٢٩ المؤرخة في   وتنفیذا لھذا القرار قام األمین العام في رسالتھ
األمن إبالغھ بإنشاء ھذا المركز ضمن األمانة  لرئیس مجلس موجھة ٢٠٠٧

مجلس األمن أن یسترعي أنظار أعضاء العامة ودعا في الرسالة من رئیس 
 مجلس األمن لھذه الخطوة

)١(.  

                          

 موجهة من األمين العام إلى رئيس مجلس ٢٠٠٧مارس / آذار٢٩ينظر الرسالة المؤرخة ) ١(
وتجدر اإلشارة إلى أن مركز التنسيق باشر عمله بإستالم         . S/2007/178، الوثيقة   األمن

 ٢٠ تـاريخ  حتى التنسيق مركز بعملية المتصلة طلبات رفع األسماء بحسب اإلحصاءات    
 عمـال  المنشأة األمن مجلس لجنة:  فإن المركز تلقى الطلبات االتية     ٢٠١٢ يونيه/حزيران

 فـرد ) (واحد طلب (وأريتريا الصومال بشأن) ٢٠٠٩(١٩٠٧و) ١٩٩٢(٧٥١ بالقرارين
 ١٢٦٧ بـالقرار  عمال المنشأة األمن مجلس لجنة   لم يعلن اإلجراء بشأنه لحد األن،  )واحد

 ٢٥ (وكيانـات  أفـراد  من بهما يرتبط ماو الطالبان وحركة القاعدة تنظيم بشأن) ١٩٩٩(
 ◄◄كيانا من القائمة بموجب ذلـك،        ١٧و أفراد٣وتم رفع أسماء       ٢٢- فردا ١٨) طلبا
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) ١٧٣٠( قراءة القرارعبر أما عن طریقة تقدیم الطلبات إلى مركز التنسیق فإنھ 
  :یبدو أن الطلب یقدم إما

عن طریق حكومة بلد الجنسیة أو اإلقامة لألفراد والكیانات من غیر  -١
 .الدول

غیر الدول مباشرة ولكن ھذا یحتاج إلى عن طریق األفراد والكیانات من  -٢
موافقة الدولة المعنیة وإقراراھا وسماحھا لإلفراد والكیانات الموجودة فیھا 

 یمكن(  التي نصت على أنھ١٧٣٠ورد في حاشیة القرار  بذلك وھذه ما
 بتوجیھ فیھا المقیمون أو مواطنوھا یقوم أن كقاعدة، تقرر، أن للدولة
 الدولة وتقرر ، التنسیق مركز إلى مباشرة لقائمةا من أسمائھم رفع طلبات

 على موقع اللجنة على وینشر اللجنة رئیس إلى یوجھ إعالن بواسطة ذلك
  .)١( )اإلنترنت

                                                               

 تم رفع أسم فرد     -طلبان–) ٢٠٠٣ (١٥١٨ بالقرار عمالً المنشأة األمن مجلس لجنة◄◄
 ١٥٢١ قراربال عمالً المنشأة األمن مجلس واحد وكيان واحد من القائمة بموجب ذلك، لجنة

 األمن مجلس افراد بموجب ذلك، لجنة) ٦(طلباً تم رفع أسماء )  ٢٨ (ليبريا بشأن) ٢٠٠٣(
تم ) طلبات ٦ (الديمقراطية الكونغو جمهورية بشأن) ٢٠٠٤ (١٥٣٣ بالقرار عمالً المنشأة

) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ بالقرار عمالً المنشأة األمن مجلس ذلك، لجنة رفع أسم فرد واحد بموجب
 بـالقرار  عمـالً  المنشأة األمن مجلس لم يعلن اإلجراء بشأنه لحد األن، لجنة   ) دواح طلب(

فردان لم يعلن اإلجراء بشأنه لحد األن، لجنة مجلـس األمـن            ) طلبان) (٢٠١١ (١٩٨٨
 كياناً  ١٧ فرداً و  ١٢تم رفع أسماء    ) طلبا ٦٥  (- )٢٠٠٨(١٨٢٢المشكلة بموجب القرار    
  .من القائمة بموجب ذلك

 عمال المنشأ القائمة من األسماء برفع المعني التنسيق ذت هذه اإلحصائية من مركز    وأخ      
  : يمكن اإلطالع عليه من الموقع االتي)٢٠٠٦ (١٧٣٠ األمن مجلس بقرار

http://www.un.org/arabic/sc/committees/dfp.shtmlتاريخ 
  .٢٠١٢-٨-٢٩ الزيارة 

 ١٧٣٠لقـرار  اوفـق   علـى   حسب مركز التنسيق فإن  الدول التالية قدمت إعالناتهـا           ب) ١(
وعلى المواطنين أو المقيمين في هذه الدول تقديم طلبات رفع أسمائهم من القائمة             ) ٢٠٠٦(

  . هنغاريا-فرنسا: مباشرة الى مركز التنسيق
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 مركز یعد لم ،)٢٠٠٩ (١٩٠٤ بالقرار    ولكن تجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ عمال
 إلزالة أو الجماعات، أو األفراد من القائمة من الشطب طلبات یتلقى التنسیق

 مجلس للجنة الموحدة القائمة من اسمھا رفع إلى تسعى التي الكیانات أو المشاریع
 طالبان وحركة القاعدة تنظیم بشأن) ١٩٩٩ (١٢٦٧ بالقرار عمال المنشأة األمن

  .)١(الطلبات ھذه المظالم أمین مكتب  یتلقىإذ  ،وكیانات أفراد من بھما یرتبط وما
  
  

                          

 كانون  ١٧ ، الذي اتُّخذ في      ١٩٠٤وجب قرار مجلس األمن     أنشئ مكتب أمين المظالم بم    ) ١(
  ١٩٨٩وتم تمديد والية المكتب بموجب قرار مجلس األمن رقـم           . ٢٠٠٩ديسمبر  /األول

 ويمكن للجماعات أو المؤسسات أو الكيانات ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧والذي اتّخذ بتاريخ 
لس األمن للجزاءات المفروضة    أو األفراد الراغبين في شطب أسمائهم من قائمة لجنة مج         

على تنظيم القاعدة أن يقدموا طلبات الشطب من القائمة إلى أمين مظالم يعينه األمين العام               
 وتتمثل والية أمين المظالم في جمع المعلومات والتحاور مـع           ،ويتمتع باالستقالل والحياد  

أمين المظالم بعد ذلك،     وسيقدم   ،مقدم الطلب والدول والمنظمات المعنية فيما يتعلق بالطلب       
 وبناء على تحليل جميع     ، إلى لجنة الجزاءات   في غضون فترة زمنية محددة، تقريرا شامالً      

المعلومات المتاحة ومالحظات أمين المظالم، تستنبط اللجنة من التقرير الحجج الرئيـسية            
لم وسيتضمن التقرير أيضا توصية من أمين المظـا     . المتعلقة بكل طلب من طلبات الشطب     

 فإذا أوصى أمين المظالم بأن تنظر اللجنة في طلـب الـشطب، يـتم          ،بشأن طلب الشطب  
 يوما إبقاء مقـدم  ٦٠شطب الفرد أو الكيان، ما لم تقرر اللجنة بتوافق اآلراء، في غضون          

 لكن إذا لم يتحقق توافق اآلراء، يمكن ألحد أعضاء اللجنة في غضون           ،القائمة الطلب على 
 ،لب إحالة الموضوع إلى مجلس األمن التخاذ قـرار بـشأن الـشطب             أن يط  الستين يوماً 

وأمينـة  .وسيبلغ قرار اللجنة بشأن طلب الشطب إلى مقدم الطلب بواسطة أمـين المظـالم          
يونيـه  /  حزيـران  ٣ التي عينها األمين العام فـي        المظالم الحالية هي كيمبرلي بروست      

  :موقع األنترنت األتي: ، ينظر٢٠١٠
 http://www.un.org/ar/sc/ombudsperson/index.shtml  
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  املبحث الثالث
  الدول غري من والكيانات األفراد ضد اجلزاءات منمناذج 

 اإلطالع على الجزاءات التي قام مجلس األمن بفرضھا ضد األفراد عبر     
والكیانات من غیر الدول في دول مختلفة من العالم یتبین أن المجلس قد أعتمد 
على مبررات عدیدة لفرض ھذه الجزاءات فتاره نجده یبرر ذلك بأن النشاط 

رتبط بأعمال إرھابیة، وتاره نجده  من غیر الدول یدر من األفراد والكیاناتالصا
 المجلس یسوغ ذلك بأن النشاط مرتبط بنزاع مسلح داخلي، وتاره أخرى یسوغ

ذلك باألنشطة النوویة، ولكن یبقى اإلطار العام لكل التبریرات المذكورة ھو سعي 
 سوف نتناول في ھذا المبحث لذاالمجلس للحفاظ على السلم واألمن الدولیین، 

بعض النماذج من جزاءات مجلس األمن ضد األفراد والكیانات من غیر الدول في 
  : مطالبةثالث

   باألعمال اإلرھابیةتي ترتبطالجزاءات ال: المطلب األول
   بالنزاعات المسلحةتي ترتبطالجزاءات ال: المطلب الثاني
  طة النوویة باألنشتي ترتبطالجزاءات ال: المطلب الثالث

  
  األول املطلب

  اإلرهابي باألعمال تي ترتبطال اجلزاءات
 أیلول عام ١١ برز دور مجلس األمن في مكافحة اإلرھاب الدولي بعد أحداث     

 أصدر مجلس األمن قرارات مھمة تتناول مسألة اإلرھاب والتعاون إذ ٢٠٠١
 في) ١٣٧٣(الدولي في مكافحتھ ولعل أبرز ھذه القرارات ھو القرار

 الربط فیھ وجدد السابع الفصل أستند المجلس في اصداره الى ،٢٨/١١/٢٠٠١
 وفرض الدولیین، واألمن السلم على والحفاظ اإلرھابیة األعمال مكافحة بین

 اإلرھابیة العملیات تمویل ومنع وقف -١:التزامات ثالثة القرار ھذا بموجب
 ھذه تمویل في تستخدم التي لاألموا وجمع لتوفیر  كافةالمتبعة األشكال وتجریم
 أو  للكیانات كافةوالضمني الصریح الدعم أنواع تمویل عن اإلمتناع -٢.األعمال

 المعلومات بتبادل االلتزام -٣.اإلرھابیة األعمال في المتورطین األشخاص
 مجال في والتعاون ،  وتحركاتھماإلرھابیة والشبكات اإلرھابین بأعمال الخاصة

 واإلتفاقیات الترتیبات وضع والسیما من خاصة  وقمعھاھابیةاإلر األعمال منع
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 ذات الدولیة والبروتوكالت اإلتفاقیات الى واالنضمام اإلطراف، ومتعددة الثنائیة
 ١٩٩٩ لعم اإلرھاب تمویل بمنع الخاصة االتفاقیة والسیما باإلرھاب الصلة

)١(.  
ماعات اإلرھابیة     وقد أصدر مجلس األمن قرارات عدیدة بشأن مالحقة الج

 واألفراد والكیانات المرتبطة بھا وفرض الجزاءات علیھا وأنشأ لھذا الغرض لجنة
 لتدابیر الدول تنفیذ لإلشراف على) ١٩٩٩ (١٢٦٧ القرار من )٦( بالفقرة عمال

 فرضھا التي) األسلحة وحظر السفر وحظر األصول تجمید (الثالثة الجزاءات
 اللجنة وتحتفظ ،القاعدة بتنظیم المرتبطین اناتوالكی األفراد على األمن مجلس
 وبمقتضى. الجزاءات لتدابیر الخاضعین والكیانات لألفراد األسماء بقائمة

 في المكررة) ٢٠٠٢ (١٣٩٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٣٣ و) ١٩٩٩ (١٢٦٧ القرارات
 ١٧٣٥ و) ٢٠٠٥ (١٦١٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٢٦ و) ٢٠٠٣ (١٤٥٥ القرارات

 ألزم ،)٢٠١١ (١٩٨٩ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٤ و ،)٢٠٠٨ (١٨٢٢ و) ٢٠٠٦(
  :)٢( یلي بما الدول جمیع األمن مجلس
 الموارد أو المالیة األصول وسائر األموال بتجمید تأخیر، بدون القیام، -١

 أو حیازتھا تكون ممتلكات من المستمدة األموال فیھا بما االقتصادیة،
  .مباشرة غیر أو مباشرة بصفة فیھا التحكم

  .عبرھا المرور أو ھاأراضی إلى الدخول ومنع -٢
 والعتاد األسلحة بتورید مباشر، غیر أو مباشر نحو على القیام ومنع -٣

 وشبھ العسكریة المعدات ذلك في بما نقلھا، أو بیعھا أو بھا المتصل
 باألنشطة المتعلقین التدریب أو والمساعدة التقنیة والمشورة العسكریة

 في مدرجین كیاناتو ومؤسسات وجماعات بأفراد یتصل فیما العسكریة،
  . القاعدة تنظیم على المفروضة الجزاءات قائمة

                          

(1) See, GRANT L. WILLIS, SECURITY COUNCIL TARGETED 
SANCTIONS,DUE PROCESS AND THE 1267 OMBUDSPERSON, 
http://www.law.georgetown.edu/academics/law-journals /gjil /index 
.cfm/wp-
content/uploads/archives/42.3/zsx00311000673.pdf,2011,p683.  

  :تيينظر الموقع اال) ٢(
  shtml.list_sanctions_aq/1267/committees/sc/arabic/org.un.www://http     
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 عمل لجنة الجزاءات المفروضة ٢٠١١ لعام ١٩٨٩ وقد وضح القرار     
 إلى  تستندإذعلى األفراد والكیانات من غیر الدول المرتبطة بتنظیم القاعدة، 

 القائمة في االسم إدراج طلبت التي) الدول (الدولة لدى المتوفرة المعلومات
 أو الحالة، بیان فیھا بما اإلدراج، طلب وقت في اللجنة أعضاء لدى أو/)و(

 أیة أو اللجنة، إلى ُقدمت أخرى رسمیة معلومات أیة أو الغالف صحیفة
 أیة أو رسمیة، مصادر من للجمھور متاحة تكون صلة ذات معلومات
 من أو االسم إدراج طلبت التي) الدول (الدولة من مقدمة أخرى معلومات
  .اللجنة أعضاء

 تاریخ سردي عن موجز بتحدیث مستمرمن اللجنة بشكل منتظم ویصدر     
 لقراراتا على وفق اإلدراج في إلیھ استند الذي واألساس القائمة، في اإلدراج

 معلومات أیة االقتضاء، حسب وتشمل األمن، مجلس اتخذھا التي الصلة ذات
 نفسھ االسم استعراض عند وتقدم القائمة في اإلدراج تاریخ بعد تتوفر أخرى

 واألسماء) ٢٠١١ (١٩٨٩ القرار من ٤٠ الفقرة بأحكام عمال) ذاتھا األسماء(
 بالطرف رتبطتي تال القائمة في المدرجة األخرى للقیودات المرجعیة واألرقام
 ترتیبھا حسبب سردي موجز كل في الواردة المعلومات وتعرض ،المدرج
 السردي، الموجز فیھا یرد التي الوثیقة في أیضا، وُیحدد ،كاناإلم قدر الزمني
 إعداد للجنة، یجري الشبكي الموقع في الموجز فیھ ُأتیح الذي التاریخ

 التي المعنیة البلدان مع بالتنسیق الرصد فریق بمساعدة السردیة الموجزات
 جرى معین، سردي موجز عن البحث عملیات تیسیرول ،االسم إدراج طلبت

 الجزاءات قائمة من لھا المقابلة للفروع وفقا السردیة الموجزات نیفتص
  :)١(اآلتي وفق على القاعدة تنظیم على المفروضة

                          

: تجدر اإلشارة إلى انه تتكون قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة من فـرعين   ) ١(
 الكيانـات وغيرهـا مـن       -بـاء   ) فردا ٢٤١( األفراد المرتبطون بتنظيم القاعدة      -ألف  

، يمكن اإلطالع علـى قائمـة       ) كيانا ٦٨(الجماعات والمؤسسات المرتبطة بتنظيم القاعدة      
  ٢٠١٢-٨-٢٩ تاريخ الزيارة :تياألفراد في الموقع اال

http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٢٦٧/individuals_associated_wit
h_Al-Qaida.shtml 

 ٢٠١٢-٨-٢٩ تـاريخ الزيـارة      :اآلتيأما قائمة الكيانات فيمكن اإلطالع عليه من الموقع         
http://www.un.org/arabic/sc/committees/1267/entities_other_groups_un
dertakings_associated_with_Al- Qaida.shtml. 
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   .القاعدة بتنظیم رتبطونذین یال األفراد -١
  .القاعدة بتنظیم تي ترتبطال األخرى والمؤسسات والجماعات الكیانات -٢

األفراد والكیانات من غیر     ومن النماذج األخرى للجزاءات المفروضة ضد 
الدول إلرتباط النشاط باألعمال اإلرھابیة نذكر الجزاءات التي طبقھا المجلس 

 مجلس لجنة على أثر إغتیال رئیس الوزراء اللبناني رفیق الحریري، تشكلت
 ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرین ٣١ في) ٢٠٠٥ (١٦٣٦ بالقرار عمال المنشأة األمن

 اللبنانیة الحكومة أو المستقلة الدولیة التحقیق لجنة ددتح الذین األفراد لتسجیل
) أ (٣ الفقرة فرضتھ لما وفقا األموال وتجمید السفر لحظر إلخضاعھم أسماءھم

 ١٤ یوم وقع الذي اإلرھابي التفجیر في تورطھم في لالشتباه القرار، من
 الوزراء رئیس مقتل عن أسفر والذي لبنان، بیروت، في ٢٠٠٥ فبرایر/شباط

 القرار في أیضا المجلس آخرین، وقرر ٢٢ و الحریري رفیق األسبق اللبناني
 السفر حظر من استثناءات على توافق: أن للجنة ینبغي أنھ) ٢٠٠٥ (١٦٣٦
 نطاق من األفراد استبعاد وتسجِّل حدة؛ على حالة كل أساس على األموال وتجمید
 وتبلغ ؛)٢٠٠٥ (١٦٣٦ القرار على بناء األموال وتجمید السفر حظر تدابیر
 .)1(التدابیر لتلك الخاضعین باألفراد  جمیعھماألعضاء الدول

  

  الثاني املطلب
  املسلحة بالنزاعات تي ترتبطال اجلزاءات 

الجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األفراد والكیانات من غیر ترتبط قد     
ن في إطار نزاع الدول بوجود حالة نزاع مسلح وھذا األمر من الممكن أن یكو

  .مسلح داخلي
د والكیانات من غیر الدول  نجد أن المجلس أستعان بالجزاءات ضد األفراإذ   

وضع نزاعات داخلیة معینة من أجل حفظ السلم واألمن الدولیین، ونذكر ھنا على ل
ة یدسبیل المثال الجزاءات التي فرضھا مجلس األمن أفراد وكیانات في دول عد

  . للسلم واألمن الدولیینلیًا اعتبرھا مجلس االمن مھددًاشھدت نزاعًا داخ
 ھذه الدولة حالة من عدم اإلستقرار إذ تعیشفالصومال من ھذه الدول مثًال      

ال قرصنة قبالة سواحلھا  ومؤخرًا أعم١٩٩٢الداخلي ونزاع مسلح منذ عام 

                          

تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة لم تضع قائمة بأسماء األشخاص والكيانات التي لهـم صـلة        ) ١(
  ٢٠١٢-٨-١٧تاريخ الزيارة : تياآلبهذا العمل، لمزيد ينظر الموقع 

.http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٦٣٦/index.shtml 
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 شأنب) ١٩٩٢ (٧٥١ بالقرار عمال األمن مجلس  تم إنشاء لجنةإذ البحریة،
 العام األسلحة تورید حظر على لإلشراف ١٩٩٢ أبریل/نیسان ٢٤ في الصومال
 التي بالمھام ولالضطالع) ١٩٩٢ (٧٣٣ القرار بموجب المفروض والكامل
 ٤ الفقرة في والحقا ،)١٩٩٢ (٧٥١ القرار من ١١ الفقرة في األمن مجلس حددھا

 ، وكان)٢٠٠٨ (١٨٤٤ القرار من ١١ والفقرة) ٢٠٠١ (١٣٥٦ القرار من
 على األسلحة لتورید وكامال عاما حظرا األولى للمرة فرض األمن مجلس

 أقر وقد. ٧٣٣ القرار باتخاذه ١٩٩٢ ینایر/الثاني كانون ٢٣ في الصومال
 و) ٢٠٠١ (١٣٥٦ قراریھ في األسلحة تورید حظر من معینة إعفاءات المجلُس
 في تأكیدھا كررو ،)٢٠٠٧ (١٧٤٤ القرار من ٦ الفقرة وفي) ٢٠٠٦ (١٧٢٥

 بإعفاءات األمن مجلس أذنو ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ القرار من ١٢ و ١١ الفقرتین
 ١٨٥١ القرار من ١١ والفقرة) ٢٠٠٨ (١٨٤٦ القرار من ١٢ الفقرة في إضافیة

 سواحل قبالة القرصنة مكافحة إلى الرامیة بالجھود یتعلق ما في) ٢٠٠٨(
 عقوبات فرض) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ القرار بموجب األمن مجلس الصومال، وقرر

 المالیة، والمساعدة التدریب ذلك في بما أسلحة، حظر فرض (األفراد تستھدف
 األفراد أصول وتجمید األفراد؛ سفر على وحظرًا والكیانات؛ األفراد على

 إعفاءات على نفسھ القرار ینصو ،)اللجنة قبل من المحدد النحو على والكیانات،
  .)١(اللجنة الیةو نطاق ویوسع التدابیر ھذه من

                          

يمكن اإلطالع على القائمة الموحدة التي اعدتها اللجنة بخصوص حظر توريد األسـلحة             ) ١(
  :اآلتيعلى الموقع ) يستهدف حظر نقل األسلحة إلى األفراد والكيانات(

http://www.un.org/arabic/sc/committees/٧٥١/pdf/١٨٤٤%٢٠list
٢٠٢٤%٢٠%August٢٠٢٠١٢%.pdf. 

 أو دخـول  لمنـع  الالزمة التدابير الدول جميع تتخذ(والقائمة الموحدة بخصوص حظر السفر    
  :على الموقع اآلتي) أسماءهم اللجنة تحدد الذين األفراد بلق من أراضيها عبور

http://www.un.org/arabic/sc/committees/751/pdf/1844%20list%2024%2
0August%202012.pdf 

 بتجميـد  إبطـاء،  دون الدول، جميع تقوم(  بخصوص تجميد األصول المالية    والقائمة الموحدة 
 األفـراد  فيها يتحكم أو يملكها التي األخرى االقتصادية والموارد المالية واألصول األموال

  .٣١/٨/٢٠١٢تاريخ الزيارة : على الموقع االتي) أسماءهم اللجنة تحدد الذين الكيانات أو
http://www.un.org/arabic/sc/committees/751/pdf/1844%20list%2024%2

0August%202012.pdf 
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  ومن الدول األخرى التي شھدت نزاعًا داخلیًا ھدد السلم واألمن الدولیین وفرض 
على أثره مجلس األمن جزاءات على أفراد وكیانات لنشاطھم دور في تأجیج ھذا 

 والذي تناولھ مجلس األمن ٢٠٠١النزاع الداخلي التي شھدتھ لیبیریا منذ عام 
 كانون ٢٢ في)  ٢٠٠٣(١٥٢١یما القرار بالعدید من القرارات والس

 تدابیر على لإلشراف  الذي أنشأ بموجبھ المجلس لجنة٢٠٠٣ دیسمبر/األول
 ٢١ الفقرة في األمن مجلس بّینھا التي بالمھام ولالضطالع الصلة ذات الجزاءات

 تابعتین سابقتین لجنتین خلفت التي الھیئة ھي ١٥٢١ واللجنة. نفسھ القرار من
 ٩٨٥ بالقرار عمال المنشأة اللجنة وھما وجود، لھما یعد لم األمن لمجلس

 نظام تعدیل تم ، وقد)٢٠٠١ (١٣٤٣ بالقرار عمًال المنشأة واللجنة) ١٩٩٧(
 األمن مجلس قرارات والسیما الحقة، قرارات بموجب اللجنة ووالیة الجزاءات

 امالنظ تمدید جرى وقد ،)٢٠٠٩ (١٩٠٣و) ٢٠٠٦ (١٦٨٣ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٢
 ،  وتنفذ٢٠١١ دیسمبر/األول كانون ١٤  المؤرخ ٢٠٢٥ القرار بموجب مؤخرا
 والكیانات باألشخاص یتصل فیما األصول وتجمید السفر حظر تدابیر الدول

 وھما المجمدة، األصول وقائمة السفر من الممنوعین قائمة في أسماؤھم المدرجة
 أن حین منتظم، وفي نحو على اواستكمالھم بتعھدھما اللجنة تقوم اللتان القائمتان

لیبریا  بحكومة ما یتصل في السالح تورید حظر یلغي) ٢٠٠٩ (١٩٠٣ القرار
 الدول تقوم أن قرر - ذلك األمن مجلس قرار من ٦ الفقرة وبموجب - فإنھ فقط ،

 إلى الصلة ذات واألعتدة لألسلحة شحنات أي بتوجیھ مسبقا اللجنة بإخطار جمیعھا
 في تدریب أو مشورة أو مساعدة من لیبریا حكومة إلى یقدم بما أو لیبریا، حكومة

 عملیات على السابق في الجزاءات نظام ویشتملالعسكریة،  باألنشطة یتصل ما
 لیبریا، من اآلتیة األخشاب ومنتجات األشجار جذوع استیراد على مفروضة حظر

 يف تنقضي األخشاب على المفروضة الجزاءات ترك األمن مجلس أن إال
 لموارد الشفافة باإلدارة لیبریا حكومة التزام ضوء في ٢٠٠٦ یونیھ/حزیران
 إستیراد حظر السابق في یشتمل الجزاءات نظام كان كما لیبریا، في الغابات
 بالماس المتعلقة الجزاءات إنھاء قرر األمن مجلس أن إال لیبریا، من الخام الماس
  .)١( )٢٠٠٧ (١٧٥٣ رالقرا بمقتضى ،٢٠٠٧ أبریل/نیسان ٢٦ بتاریخ

                          

 ٢٠١١حول القائمة الموحدة للممنوعين من السفر الذي جرى أخر تحديث عليه في عام           )  ١(
  :تيينظر الموقع اال

http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٢١/pdf/١٥٢١_travel_ban_list_
A.pdf 

      
                                                                                                              ◄◄ 
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   طبق مجلس ٢٠٠٣      وفي النزاع الداخلي في الكونغو الدیمقراطیة في عام 
 قام  إذاألمن الجزاءات الذكیة ضد األفراد والكیانات من غیر الدول ھناك ، 

 للمرة األمن والذي فرض بموجبھ مجلس ،)٢٠٠٣ (١٤٩٣ القرار المجلس باتخاذ
 جمیع إلى األسلحة تورید على حظرًا ،٢٠٠٣ یولیھ/تموز ٢٨ في األولى،

                                                               
◄◄   

: تـي  على الموقع اال   ٢٠١١والقائمة الموحدة حول تجميد األصول الذي تم تحديثه أيضاً عام           
  ٣١/٨/٢٠١٢تاريخ الزيارة 

http://www.un.org/arabic/sc/committees/1521/pdf/1521_assets_freez_lis
t_A.pdf 

    وبرزت تجارة الماس في تأجيج النزاعات وتمويلها في دول غرب أفريقيـا  فـي نهايـة        
 إذ كان يتم   أفريقية، بلدان في الصراعات ماس على ذكية جزاءات التسعينييات حيث طُبقت  

 األسـلحة  علـى  للحصول الشرعية رغي الماس تجارة بوساطة ما حد إلى الحروب تمويل
) ٥٥(اصـدرت القـرار   ,الصلة، وقد لحظت الجمعية العامـة هـذا األمـر            ذات والمواد
والتـي  ) دور الماس في تـأجيج الـصراعات      (  تحت عنوان  ٢٠٠١في عام   ) ٦٦(الدورة

 تأجيج في للصراعات الممول الماس دور مشكلة إزاء عن قلقها  تعرب إذ( أشارت فيه إلى  
 الـسالم  على مدمرة آثار من الصراعات   لهذه وما البلدان، من عدد في عاتالصرا هذه

 للصراعات الممول الماس ألن منها المتضررة، وإدراكا  البلدان في السكان وأمنهم  وسالمة
فيهـا   بمـا  العـسكرية،  أنـشطتها  لتمويل التمرد حركات تستخدمه الذي الخام الماس هو

 أن بالـدول جميعهـا    تهيب -١.......  اإلطاحة وأ الشرعية الحكومات تقويض محاوالت
الممـول   المـاس  فـي  التجارة بين الصلة تستهدف التي األمن مجلس تدابير بالكامل تنفذ

-٢المحظور؛   العتاد من غيرهما أو الوقود أو باألسلحة التمرد حركات وإمداد للصراعات
 تقـوم  التي والبلدان للماس جةالمنت البلدان تبذلها التي الجهود دعم على الدول جميعها  تحث

 لقطـع  سـبل  إلى التوصل أجل من الماس صناعة وأوساط وتصديره واستيراده،  بتجهيزه
 سـائر المبـادرات    وتـشجع  المسلحة، والصراعات للصراعات الممول الماس بين الصلة

 ٣  القانون؛ إنفاذ مجال في الدولي التعاون تحسين ذلك في بما الغاية، هذه لتحقيق المالئمة
 وعملية فعالة تدابير استحداث في عن  الحاجة  الى النظر بصورة ملحة وبعناية         تعرب -

  ). للصراعات الممول الماس لمشكلة للتصدي
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 كیفو إقلیم في الناشطة والكونغولیة األجنبیة المسلحة والمیلیشیات الجماعات
 االتفاق في أطرافا لیست التي الجماعات وإلى وإیتوري، الجنوبیة وكیفو الشمالیة
 نظام تعدیل الحقًا وجرى الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة في الجامع الشامل

) ٢٠٠٥ (١٥٩٦ و) ٢٠٠٤ (١٥٣٣ للقرارات المجلس باتخاذ وتعزیزه اءاتالجز
 و) ٢٠٠٧ (١٧٧١ و) ٢٠٠٧ (١٧٦٨ و) ٢٠٠٦ (١٦٩٨ و) ٢٠٠٥ (١٦٤٩ و

 نطاق وسع أنھ بموجبھا المجلس بھ قام ما بین من كان التي) ٢٠٠٨ (١٧٩٩
 ،  كاملةالدیمقراطیة الكونغو جمھوریة إقلیم لیشمل األسلحة تورید على الحظر

 ووسع ،)األصول وتجمید السفر حظر (األھداف محددة جزائیة تدابیر وفرض
 لھذه خاضعین واألفراد الكیانات اعتبار على وفق یمكن التي المعاییر نطاق

 عمًال المنشأة األمن مجلس لجنة ُأنشئت ،٢٠٠٤ مارس/آذار ١٢ وفي. التدابیر
 على تشرف لكي یةالدیمقراط الكونغو جمھوریة بشأن) ٢٠٠٤ (١٥٣٣ بالقرار
 الفقرة في األمن مجلس حددھا التي بالمھام وتضطلع الصلة ذات الجزائیة التدابیر

 والفقرة ،)٢٠٠٨ (١٨٥٧ القرار من ٦ والفقرة) ٢٠٠٨ (١٨٠٧ القرار من ١٥
 ١٨٠٧ القرار وباتخاذ ،٢٠٠٨ مارس/آذار ، ومنذ)٢٠٠٩ (١٨٩٦ القرار من ٤
 إال ینطبق ال وأصبح األسلحة تورید ظرلح التعدیل من ًامزید أجري ،)٢٠٠٨(

 شرق في الناشطین الرسمیین غیر واألفراد الحكومیة غیر الكیانات جمیع على
 یتعین ١٨٠٧ القرار من )٥( بالفقرة عمال أنھ بید ،الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة

 بھا یتصل وما لألسلحة شحنات ةأی بتوجیھ مسبقا اللجنة تخطر أن كافة الدول على
 أو مشورة أو مساعدة من ُیقدم بما أو الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة  إلى عتاد من

 الدیمقراطیة، الكونغو جمھوریة في العسكریة باألنشطة  یتصل فیما تدریب
 من ٣ الفقرة في) ب (و) أ (الفرعیتین الفقرتین في إلیھا المشار تلك باستثناء
 الصلة، ذات المعلومات جمیع راتاإلخطا تلك تضمین على الدول ُتشجعو القرار،

 والتاریخ النھائي بالمستعمل المتعلقة المعلومات االقتضاء، حسبب ذلك، في بما
) ٢٠٠٩ (١٨٩٦ القرار تسلكھ، وبموجب الذي والمسار الشحنات لتسلیم المقترح
 إضافیة لفترة األمن مجلس مدد ،٢٠٠٩ نوفمبر/الثاني تشرین ٣٠ في المتخذ
 تشرین ٣٠ حتى واألموال بالسفر المتصلة الموجھة اءاتوالجز األسلحة حظر
ویساند لجنة  الفترة، لنفس الخبراء فریق والیة ومدد ،٢٠١٠ نوفمبر/الثاني

الجزاءات فریق من الخبراء، یعین األمین العام أعضاءه لرصد تنفیذ نظام 
 ،الجزاءات مع التركیز بصفة خاصة على كیفو الشمالیة وكیفو الجنوبیة وإیتوري

ثم ُجددت والیتھ ) ٢٠٠٤ (١٥٣٣وقد ُأنشئ فریق الخبراء أصًال بموجب القرار 
و ) ٢٠٠٥ (١٦١٦و ) ٢٠٠٥ (١٥٩٦و ) ٢٠٠٤ (١٥٥٢بموجب القرارات 

و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٧و ) ٢٠٠٧ (١٧٧١و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٥٤
 ١٨٩٦ عن ذلك، وعمال بالقرار  وفضًال،)٢٠٠٩ (١٨٩٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٥٧

عین أن یقدم الفریق تقاریر خطیة إلى مجلس األمن عن طریق اللجنة ، یت)٢٠٠٩(



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 وبموجب ،٢٠١٠أكتوبر / تشرین األول٢٠ ثم قبل ٢٠١٠مایو / أیار٢١بحلول 
 أخرى مرة الخبراء فریق والیة نطاق ُوسِّع ،)٢٠٠٩ (١٨٩٦ القرار من ٧ الفقرة
 العنایة ذلبب تتعلق توجیھیة مبادئ بشأن للجنة توصیات إعداد مھمة لتشمل

 في العاملة الصناعیة والقطاعات المعدنیة المنتجات مستوردي جانب من الواجبة
 من الواردة المعدنیة المنتجات شراء یخص فیما ومستھلكیھا تجھیزھا میدان

  وبموجبوتجھیزھا، واحتیازھا مصادرھا وتحدید الدیمقراطیة الكونغو جمھوریة
 اتخاذ إلى الدولي األمن مجلس دعا ،)٢٠١٠ (١٩٥٢ القرار من ٨ الفقرة

 الواجبة العنایة ببذل المتعلقة التوجیھیة بالمبادئ للتعریف الالزمة اإلجراءات
 والقطاعات الكونغولیة المعدنیة المنتجات مستوري تحث وأن آنفا، إلیھا المشار

 بإعمال الواجبة العنایة تحري على ومستھلكیھا بتجھیزیھا تقوم التي الصناعیة
 األمن مجلس قررو ،مبادئ من یعادلھا ما أو الذكر السالفة التوجیھیة المبادئ

 یقدمون ممن الشخص أو الكیان كان إذا فیما بالنظر تقوم أن اللجنة على أن أیضا
 الكونغو جمھوریة من الشرقي الجزء في القانونیة غیر المسلحة للجماعات الدعم

 العنایة تحري قد الطبیعیة اردبالمو المشروع غیر االتجار طریق عن الدیمقراطیة
 أن ، المنطقة دولالسیما و كافة، الدول أوصىو المبینة؛ لإلجراءات طبقا الواجبة

 بما الطبیعیة، الموارد وتصدیر باستیراد المتعلقة الكاملة اإلحصاءات بانتظام تنشر
 تقوم، وأن والفحم، والخشب والفولفرامیت والكولتان والكاسیتیریت الذھب ذلك في

 اإلجرامیة بالشبكات المتعلقة المعلومات تبادل بتحسین اإلقلیمي، الصعید على
 للموارد القانوني غیر االستغالل في المتورطة المسلحة والجماعات اإلقلیمیة

 أعضاءه العام األمین یعین الخبراء، من فریق الجزاءات لجنة الطبیعیة، ویساند
 وكیفو الشمالیة كیفو على خاصة بصفة التركیز مع الجزاءات نظام تنفیذ لرصد

 وإیتوري الجنوبیة
)١(

.  

 مجلس األمن الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول في النزاع وطبق     
 بالقرار عمال المنشأة األمن مجلس لجنة ُشكلت الداخلي الذي دار في كوت دیفوار

 ٢٠٠٤ نوفمبر/الثاني تشرین ١٥ في دیفوار كوت بشأن) ٢٠٠٤ (١٥٧٢

                          

حول عمل اللجنة الخاصة بالجزاءات على  األفراد والكيانات من غير الدول في كونغو              )  ١(
  :تيالديمقراطية ينظر الموقع اال

http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٣٣/index.shtml 
 ينظـر   ٢٠١١وعن القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد األصول المحدث في عـام                   

  ٢٠١٢-٨-٣١تاريخ الزيارة : تيالموقع اال
http://www.un.org/sc/committees/1533/pdf/1533_list.pdf 



  جزاءات مجلس األمن ضد األفراد والكيانات من غير الدول
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٢٢

 حددھا التي بالمھام ولالضطالع الصلة ذات الجزاءات تدابیر تنفیذ على لإلشراف
 اللجنة ووالیة الجزاءات نظام نفسھ، وُعّدل القرار من ١٤ الفقرة في األمن مجلس

). ٢٠٠٥ (١٦٤٣ و) ٢٠٠٥ (١٥٨٤ األمن مجلس قرارا أھمھا الحقة بقرارات
 ١٩٨٠ القرار من ١ فقرةال بموجب مؤخرا النظام ھذا نطاق تجدید وجرى

 أبریل/نیسان ٣٠ وحتى ،٢٠١١ إبریل/نیسان ٢٨ في اعتمد الذي) ٢٠١١(
 المحرز التقدم ضوء على الجزاءات نظام األمن مجلس وسیستعرض   ،٢٠١١

 كما دیفوار، كوت في االنتخابیة والعملیة السالم لعملیة ةالرئیس الخطوات تنفیذ في
، )٢٠١٠ (١٩٦٢و) ٢٠١٠ (١٩٣٣و) ٢٠١٠ (١٩١١ القرارات في إلیھا أشیر
 على األسلحة حظر ینطبق ال ،)٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار من ٨ بالفقرة عمال

 التقنیة والمساعدة الفرنسیة والقوات دیفوار كوت في المتحدة األمم عملیة إمدادات
 من اإلمدادات وكذلك قبلھا، من لالستخدام أو والقوات العملیة لدعم الموجھة

 وسائط وممثلو المتحدة األمم أفراد دیفوار كوت إلى یصدِّرھا التي الواقي اللباس
 ویجوز ،الشخصي الستخدامھم واإلنمائیة، اإلنسانیة المساعدة ومقدمو اإلعالم

 الفتاكة غیر العسكریة المعدات من الصادرات إعفاء على الموافقة تقرر أن للجنة
 واإلمدادات الحمایة، ألغراض أو إنسانیة ألغراض لتستخدم دیفوار كوت إلى

 رعایاھا، إجالء لتیسیر العملیات في مشاركة دولة قوات لتستخدمھا العسكریة
 عمال األمن، قوات تشكیل إعادة عملیة سیاق في مواد من بھا یتصل وما واألسلحة

 اللجنة أقّرت ٢٠٠٦ فبرایر/شباط ٧ ماركوسي، وفي – لینا اتفاق من ٣ بالفقرة
 ١١ و ٩ بالفقرتین عمال المفروضة للتدابیر الخاضعین توالكیانا األشخاص قائمة

 واألصول السفر من للممنوعین الموحدة القائمة) (٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار من
 اللجنة من ُتطلب أن ویمكن. بانتظام بتحدیثھا وتقوم اللجنة تتعھدھا التي) المجمدة
 ١٥٧٢ القـرار من ١٤ و ١٢ الفقرتین بموجب التدابیر ھذه من إعفاءات

 إجراءات علىو اإلعفاءات ھذه طلب إجراءات على االطالع ویمكن ،)٢٠٠٤(
 في للجنة بھا تسترشد التي التوجیھیة المبادئ في منھا والشطب القائمة في اإلدراج

 استعداده) ٢٠٠٩ (١٨٩٣ القرار من ٢٠ الفقرة في المجلس عملھا، وأكد أداء
 أن على مصممین أشخاص من اللجنة تحددھم َمن ضد موجھة تدابیر لفرض التام

 عن والمسؤولین دیفوار، كوت في الوطنیة والمصالحة السالم لعملیة تھدیدا یمثلوا
 الفرنسیة، القوات أو دیفوار، كوت في المتحدة األمم عملیة نشاط إعاقة أو مھاجمة

 دیفوار؛ كوت في الخاص ممثلة أو المیسر أو العام، لألمین الخاص الممثل أو
 في الدولي اإلنساني القانون أو اإلنسان لحقوق جسیمة انتھاكات بارتكا وكذلك
األسلحة،  حظر وخرق والعنف، الكراھیة على العلني والتحریض ، دیفوار؛ كوت
 إلى وباإلضافة أنھ، ،)٢٠١٠ (١٩٤٦ القرار من ٥ الفقرة في المجلس وقرر
 على سلحةاأل تورید حظر ینطبق ال ،)٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار من ٨ الفقرة أحكام

 قوات تمكین على منھا الغرض یقتصر التي المھلكة غیر المعدات من اإلمدادات



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 على الحفاظ سیاق في والمتناسبة المناسبة القوة استعمال من اإلیفوریة األمن
 ٣٠ مسبقًا، وبتاریخ الجزاءات لجنة علیھا توافق أن ینبغي والتي العام األمن
 ١٠٧٥ القرار من ١٢ الفقرة موجبب األمن، مجلس قرر ،٢٠١١ مارس/آذار

 أسماؤھم وردت  جدد أفراد خمسة ضد الھدف محددة جزاءات اعتماد ،)٢٠١١(
 الفقرتین بموجب المفروضة للتدابیر الخاضعین والكیانات األفراد قائمة في الحقا

 ١٩٨٠ القرار من ٨ الفقرة ، وبموجب)٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار من ١١ و ٩
 یخضع أن األمن مجلس قرر ،٢٠١١ أبریل/نیسان ٢٨ بتاریخ المتخذ ،)٢٠١١(

 ٧ الفقرة بموجب المفروضة التدابیر لنفس بالمركبات اإلیفواریة األمن قوات إمداد
 قرر ،)٢٠١١ (١٩٨٠ القرار من ٩ الفقرة ، وبموجب)٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار من

  من) ھـ (٨ الفقرة في علیھ المنصوص االستثناء إجراء تطبیق یقتصر أن  المجلس
 وعلى والمركبات ابھ المتصلة واألعتدة األسلحة على) ٢٠٠٤ (١٥٧٢ القرار
 إلصالح اإلیفواریة العملیة دعم ابھ المقصود التقنیین والمساعدة التدریب توفیر
 مسبقا علیھ توافق اإلیفواریة الحكومة من رسمي طلب على بناًء األمن، قطاع
  .)١(الجزاءات لجنة

الذي دار في السودان في دارفور لجأ مجلس األمن إلى       وفي النزاع الداخلي 
 األمن مجلس لجنة ٢٠٠٥ مارس/آذار ٢٩ في  ُأنشئتإذھذا النوع من الجزاءات، 

 على اإلشراف بغرض السودان بشأن) ٢٠٠٥ (١٥٩١ بالقرار عمال المنشأة
 الفقرة في األمن مجلس حددھا التي بالمھام ولإلطالع الصلة ذات الجزاءات تدابیر

 القرار بموجب البدایة، في األمن، مجلس ، وفرض  نفسھالقرار من) أ (٣ الفرعیة
 إلى األسلحة تورید على حظرا ،٢٠٠٤ یولیھ/ تموز ٣٠ في اتخذه الذي ١٥٥٦
 دارفور شمال والیات في العاملین األفراد وجمیع الحكومیة غیر الكیانات جمیع

 نظام وتعزیز تعدیل وتم. الجنجوید فیھم بمن دارفور، وغرب دارفور وجنوب
 األسلحة حظر نطاق وسع الذي ،)٢٠٠٥ (١٥٩١ القرار باعتماد الجزاءات

 وتجمید اللجنة تحددھم الذین األفراد سفر حظر تشمل إضافیة تدابیر وَفَرَض
 القرار بموجب األسلحة على المفروض الحظر تنفیذ عزز المالیة، وقد أصولھم
 فیما المالیة األصول وتجمید السفر حظر رتدابی الدول وتنفذ ،)٢٠١٠ (١٩٤٥

                          

  :تيحول ذلك ينظر عمل لجنة الجزاءات الخاصة بكوت ديفوار على الموقع اال) ١( 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٧٢/index.shtml 
وحول القائمة الموحدة التي اعدتها اللجنة بخصوص  حظر السفر وتجميد األصول المحـدث              

  .٢٠١٢-٨-٢٧تاريخ الزيارة  :يت ينظر الموقع اال٢٠١١عام 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/1572/index.shtml 
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 وتجمید السفر لحظر الموحدة القائمة في المشمولین والكیانات باألفراد یتصل
 بانتظام بتحدیثھا وتقوم اللجنة تتعھدھا والتي المالیة، األصول

)١(.  
 مجلس األمن یعد من النماذج الحدیثة لھذا النوع من الجزاءات ما قام بفرضھ   و

 على أثر ٢٠١١لنزاع الداخلي الذي دار في لیبیا في عام اد وكیانات لعلى أفر
 إذإندالع ثورة شعبیة مسلحة في حینھا ضد نظام الرئیس السابق معمر القذافي، 

 ٢٦ في لیبیا بشأن ١٩٧٠ بالقرار عمال المنشأة األمن مجلس لجنة ُأنشئت
 ولالضطالع الصلة ذات الجزاءات تدابیر على لإلشراف ٢٠١١ فبرایر/شباط

 الحین ذلك منذ تم وقد ،نفسھ القرار من ٢٤ الفقرة في علیھا المنصوص بالمھام
 علیھا المنصوص التدابیر لتنفیذ ١٩٧٣بالقرار بموجب اللجنة والیة نطاق توسیع

 القرار المجلس اتخذ ،٢٠١١ سبتمبر/أیلول ١٦ القرار، وبتاریخ ھذا في
 حظر(  رفعھا  أوالتدابیر هھذ من بعض بموجبھ خفف الذي ،)٢٠١١(٢٠٠٩

في  المذكورة ةالثالث القرارات حددت ، وقد)األموال تجمید-السفر حظر-األسلحة
 رصد على اللجنة بمساعدة الخبراء فریق ویقوم التدابیر، ھذه استثناءات أعاله
 التنفیذ في للمساعدة مذكرة اللجنة مارس أصدرت/آذار ٧ التدابیر، وفي ھذه تنفیذ
 مجلس إلى اللجنة قدمت ،٢٠١٢ مارس/آذار ٢٣ األصول في تجمید تدابیر بشأن
 انتشار بشأن ،)٢٠١١ (٢٠١٧ القرار من )٥( لفقرةا على وفق تقریرا األمن

 المنطقة في لیبیا من أنواعھا بجمیع الصلة ذات واألعتدة األسلحة
)٢(

.  
لدول عد الجزاءات التي فرضھا مجلس األمن ضد أفراد وكیانات من غیر اوت     

 من ٢٠١٢بیساو بعد اإلنقالب العسكري الذي حصل في ھذا البلد عام -في غینیا

                          

  :تيموقع االعن عمل اللجنة ونشاطها ينظر ال) ١(
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٩١/index.shtml 
: ولإلطالع على القائمة الموحدة لحظر السفر وتجميد األصول المالية ينظـر الموقـع التـالي         

  ٢٠١٢-٨-١١تاريخ الزيارة 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/1591/pdf/list_1591.pdf 

  :تيلالطالع على كل ما يتعلق باللجنة ينظر الموقع اال) ٢(
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٩٧٠/index.shtml 

لتي أعدتها اللجنة بشأن حظر السفر وتجميد األصـول ينظـر الموقـع      وعن القائمة الموحدة ا   
  .٢٠١٢-٨-١٥تاريخ الزيارة  :تيالا

http://www.un.org/arabic/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individu
als%20ARABIC.pdf.  
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أحدث النماذج  على الجزاءات المفروضة بسبب اإلوضاع الداخلیة للدول إلى 
 ١٨ في بیساو - غینیا بشأن األمن مجلس لجنة  ُأنشئتإذحین كتابھ ھذا البحث، 

 الجزائیة التدابیر على لإلشراف ،) ٢٠١٢ (٢٠٤٨ بالقرار عمًال ٢٠١٢ مایو/أیار
 القرار من ٩ الفقرة في األمن مجلس حددھا التي بالمھام واالضطالع الصلة ذات

 السفر حظر یسري ال ،)٢٠١٢ (٢٠٤٨ القرار من )٥( الفقرة نفسھ، وبمقتضى
 سوغھت السفر ھذا أن حدة، على حالة كل أساس على اللجنة، تقرر عندما

 أو الدخول یكون وعندما الدینیة؛ الواجبات أداء ذلك في بما اإلنسانیة، الضرورة
 كل أساس على اللجنة، تقرر وعندما قضائیة؛ بإجراءات للقیام ضروریًا العبور

 السالم إحالل أھداف یخدم أن شأنھ من الحظر من االستثناء أن حدة، على حالة
)١(ةالمنطق في واالستقرار بیساو - غینیا في الوطنیة المصالحة وتحقیق

.  
  

  املطلب الثالث
   باألنشطة النوويةتي ترتبطاجلزاءات ال

        
 التي أستند علیھا مجلس األمن في فرض الجزاءات ضد من المسوغات     

 أنشطة نوویة في بعض الدول یعدھااألفراد والكیانات من غیر الدول ھو وجود 
األمن الدولیین مجلس األمن محاوالت إلمتالك األسلحة النوویة وتعریض السلم و

للخطر، ولعل أبرز النماذج على ھذه الجزاءات تلك التي فرضھا مجلس األمن 
  .على أفراد وكیانات في كل من كوریا الشمالیة وإیران

 مجلس لجنة أكتوبر إنشاء/األول تشرین ١٤ فبخصوص كوریا الشمالیة تم في    
 المتصلة تدابیرال على لإلشراف) ٢٠٠٦ (١٧١٨ بالقرار عمال المنشأة األمن

 عھد وقد. نفسھ القرار من ١٢ الفقرة في المبینة بالمھام واالضطالع بالجزاءات
 فرض ، وقد)٢٠٠٩ (١٨٧٤ القرار في إضافیة بوظائف اللجنة إلى المجلس

 معینة تدابیر ،)٢٠٠٩ (١٨٧٤ و) ٢٠٠٦ (١٧١٨ قراریھ بموجب المجلس،
  :یأتي ما التدابیر ھذه شملوت. الدیمقراطیة الشعبیة كوریا بجمھوریة تتعلق

  
                          

  :تيبخصوص تشكيل لجنة الجزاءات المعنية بذلك ينظر الموقع اال) ١(
http://www.un.org/arabic/sc/committees/٢٠٤٨/index.shtml 

  ٢٠١٢-٨-١٠تاريخ الزيارة : تيولإلطالع على قائمة  حظر السفر ينظر الموقع اال
http://www.un.org/sc/committees/2048/pdf/2048_travel_ban_list.pdf 
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 أو المالیة المعامالت على حظرًا أیضا یشمل (األسلحة على حظر فرض -١
 لجمھوریة الدول تقدیم باستثناء) الصلة ذات التقنیة الخدمات أو التدریب

 یتصل وما الخفیفة واألسلحة الصغیرة األسلحة الدیمقراطیة الشعبیة كوریا
  .مسبقا بھا اللجنة تخطر أن الدول من ُیقتضى مواد، من بھا

 المتعلقة البرامج من وغیره النوویة التسیاریة القذائف برنامج حظر -٢
   .األخرى الشامل الدمار بأسلحة

   .الدیمقراطیة الشعبیة كوریا جمھوریة إلى الكمالیة السلع تصدیر حظر -٣
 تجمید و السفر على حظر أي - الھدف محددة فردیة جزاءات فرض -٤

 .معینة وكیانات حددینم أشخاص على األصول
 

 ١٩٢٨ القرار من ١ الفقرة بموجب الخبراء فریق والیة األمن مجلس مدد
 القرار من ١ الفقرة وبموجب ،٢٠١١ یونیھ/حزیران ١٢ حتى) ٢٠١٠(

 القرار من ١ الفقرة وبموجب یونیھ/حزیران ١٢ حتى) ٢٠١١ (١٩٨٥
 أیضا المجلس وأعرب ،٢٠١٣ یولیھ/تموز ١٢ حتى) ٢٠١٢ (٢٠٥٠

 لتمدید المناسبة اإلجراءات واتخاذ اللجنة والیة في النظر إعادة عزمھ عن
 الخبراء فریق یقدم ع،٢٠١٣ یونیھ/تموز ١٢ أقصاه موعد في الوالیة

 ثالثین غضون في الجنة إلى المقرر العمل برنامج الوالیة ھذه إطار وفي
 صفمنت تقریر تقدیم الفریق من ویطلب ،تنصیبھ إعادة تاریخ من یوما
 وسیتم ،٢٠١٢ عام نوفمبر/الثاني تشرین ٢ في اللجنة إلى عملھ مدة

 كانون ١٢ في المجلس إلى تقدیمھ بعد اللجنة مع التقریر مناقشة
 اللجنة إلى نھائي تقریر تقدیم أیضا الفریق على ،٢٠١٢ دیسمبر/األول

 لنتائجھا استعراض مع والیتھ انتھاء قبل یوما ثالثین یتجاوز ال موعد في
 إلى النھائي التقریر تقدیم سیتم اللجنة، مع مناقشة وبعد توصیاتھا،و

 سیبقي أنھ المجلس أكد نفسھ، القرار الفریق،وفي والیة إنتھاء بعد المجلس
 المستمر االستعراض قید الدیمقراطیة الشعبیة كوریا جمھوریة تصرفات

 في الواردة التدابیر مالئمة مدى الستعراض استعداد على سیكون وأنھ
 القرار ومن الصلة ذات والفقرات) ٢٠٠٦ (١٧١٨ القرار من ٨ الفقرة

 أو تعلیقھا أو تعدیلھا أو التدابیر تعزیز ذلك في بما ،)٢٠٠٩ (١٨٧٤
 كوریا جمھوریة امتثال ضوء في وقتئذ الحاجة إلیھ تدعو حسبما رفعھا،
 ١٨٧٤ والقرار) ٢٠٠٦ (١٧١٨ القرار ألحكام الدیمقراطیة الشعبیة

 بجمیع) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ و) ٢٠٠٦ (١٧١٨ القراران ، ویھیب)٢٠٠٩(
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 من الصلة ذات األحكام تنفیذ عن تقاریر تقدم أن األعضاء الدول
  )١(.القرارین

 عمال المنشأة األمن مجلس لجنة      أما بخصوص ایران فقد ُأنشئت
 ٢٠٠٦ دیسمبر/ األول كانون ٢٣ في) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ بالقرار

 وقد. نفسھ القرار من ١٨ الفقرة في علیھا وصالمنص بالمھام لالضطالع
 التدابیر أیضًا لتشمل اللجنة والیة نطاق توسیع الحین ذلك منذ تم

 والتدابیر) ٢٠٠٨ (١٨٠٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ القرارین في المفروضة
 بموجب المجلس ، واعتمد)٢٠١٠ (١٩٢٩ القرار في علیھا المنصوص

 و) ٢٠٠٨ (١٨٠٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٧ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٧ قراراتھ
 وتشمل اإلسالمیة، إیران بجمھوریة تتعلق معینة تدابیر) ٢٠١٠ (١٩٢٩

  :یلي ما الحصر ال المثال سبیل على التدابیر ھذه
 من الحساسة والبالستیة النوویة القذائف ببرامج یتعلق حظر فرض -١

  .االنتشار حیث

 من صلة ذات ومواد  وشرائھاأسلحة تصدیر أیة على حظر فرض  -٢
 التقلیدیة، األسلحة من المحددة السبع الفئات تورید لىوع إیران

  .إیران إلى بھا المتصلة والمواد

 وكیانات معینین أشخاص على الھدف محددة فردیة جزاءات فرض  -٣
 وتجمید بالسفر اإلخطار واشتراط السفر حظر في تتمثل محددة،

 من یتصرف َمن كل على أیضا األصول تجمید ویطبق ،األصول
 الكیانات تلك أو المعینین األشخاص ھؤالء باسم یانات،ك أو أفراد

                          

  :اآلتيمعرفة نشاط اللجنة وعملها يمكن الرجوع إلى موقع األنترنت ل) ١(
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٧١٨/index.shtml 

  : ل ولمعرفة األفراد والكيانات المشمولين بجزاءات حظر السفر وتجميد األصو
LIST OF ENTITIES, GOODS AND INDIVIDUALS SUBJECT TO, THE 

MEASURES IMPOSED BY PARAGRAPH 8 OF RESOLUTION,1718 
(2006)1 AS MODIFIED BY RESOLUTION 1874 (2009) 

 http://www.un.org/sc/committees/1718/pdf/list.pdf  
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 أو یملكونھا التي الكیانات وعلى منھم، بتوجیھات أو المحددة،
  .فیھا یتحكمون

 ،)٢٠١٠ (١٩٢٩ قراره بموجب المجلس أنشأ ذلك، فضال عن      
 في اللجنة لمساعدة الخبراء من فریقًا واحد، عام مدتھا أولیة ولفترة

 مایو/أیار ٣٠ إلیھا،وفي الموكلة المحددة المھام وتنفیذ یتھابوال االضطالع
 والتي أعمالھا بتسییر المتعلقة التوجیھیة المبادئ اللجنة اعتمدت ،٢٠٠٧
 ١٩ بتاریخ أخرى ومرة ،٢٠٠٨ أبریل/نیسان ٢٤ في الحقًا ُنقحت

 ١٧٣٧ القرار من) ح (١٨ لفقرةا على وفق، ٢٠١١ أغسطس/آب
 األمن مجلس إلى اللجنة أعمال عن تقریرًا للجنةا رئیس ویقدم ،)٢٠٠٦(

 األقل على یومًا تسعین كل
)١(

.  
  
  ةــاخلامت

   في ختام البحث في موضوع جزاءات مجلس األمن ضد األفراد والكیانات من 
  وفقعلىإلستنتاجات ونقدم بعض المقترحات غیر الدول نستطیع أن ندون بعض ا

  :األتي
  اإلستنتاجات: أوال

 زاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األفراد والكیانات منالجتمثل  -١
 مجلس األمن في  من الجزاءات التي طبقھاًا متطورًانوعغیر الدول 
 أطلقت  عدیدةحفظ السلم واألمن الدولیین، وھناك تسمیاتدول عدیدة ل

 .على ھذه الجزاءات مثل الجزاءات الموجھة أو المستھدفة أو الذكیة

                          

  :اآلتيعن هذه اللجنة ينظر الموقع )  ١(
 http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٧٣٧/index.shtml 

حظر السفر وتجميد   ( وعن القائمة الموحدة للجزاءات على األفراد والكيانات في إيران               
  ٢٠١٢-٨-١٧تاريخ الزيارة  :تيينظر الموقع اال) األصول

http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/1737ConsolidatedList.pdf 
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 كانت وراء لجوء مجلس األمن إلى ھذا النوع من  عدیدة ھناك أسباب -٢
المجلس لعل أھمھا األثار السلبیة الناجمة عن الجزاءات الشاملة 
كالمآسي اإلنسانیة ومساس ھذه الجزاءات بحقوق وحریات األفراد 
داخل الدولة المعاقبة، والمشاكل اإلقتصادیة للدول األخرى، فضال 

 إضعاف النظام السیاسي في عن عدم تحقیق الجزاءات الشاملة إلى
الدولة المعاقبة ألنھ دائمًا المتحكم في مجرى األمور في الدولة 
المعاقبة مما یمكنھ من اإلستئثار بالموارد المحدودة التي ستحصل 

 .علیھا الدولة أو المساعدات اإلنسانیة التي تستثنى من الجزاءات

بیق  عدم وجود إشارة صریحة إلى إمكانیة تط منرغمعلى ال -٣
الجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول في میثاق األمم 

یمكن   أحكام المیثاق في األصل تطبق على الدول وھذا ماإذالمتحدة، 
 أحكام المیثاق في األصل تطبق على إذفي میثاق األمم المتحدة، 

الدول وھذا ما یمكن إستنتاجھ أیضًا من األعمال التحضیریة لمؤتمر 
سكو، إال أن تطور دور مجلس األمن بعد الحرب الباردة سان فرانسی

وظھور مصادر جدیدة تھدد السلم واألمن الدولیین، أدى بالمجلس إلى 
اللجوء إلى تدابیر جدیدة على األفراد والكیانات من غیر الدول، 

من المیثاق التي لم ) ٤١(واألساس القانوني لھذا التصرف ھي المادة
 العسكریة التي یمكن فرضھا من المجلستحدد نوع الجزاءات غیر 

 من ناحیة، فضال عن فكرة اإلختصاصات الضمنیة لتسویغ
 .الضروریة التي یمكن اإلستناد علیھا لتبریر ھذا التصرف

ة أستند علیھا المجلس في قیامھ بفرض ید عد مسوغاتھناك -٤
 إذالجزاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول في دول مختلفة، 

تند في فرض بعض النماذج من ھذه الجزاءات على االفراد نجده یس
رتبط س أن النشاط الصادر المنسوب لھم توالكیانات على أسا

باألعمال اإلرھابیة، وفي نماذج أخرى نجده یبرر ھذه الجزاءات على 
أساس أن النشاط مرتبط بتأجیج النزاعات الداخلیة، وفي حاالت 

ود أنشطة نوویة في داخل أخرى ربط المجلس ھذه الجزاءات بوج
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دول، ولكن األطار العام لكل أنواع ھذه الجزاءات وفرضھا ھو حفظ 
 .السلم واألمن الدولیین

 تتضمن الجزاءات التي یفرضھا مجلس األمن ضد األفراد والكیانات  -٥
من غیر الدول حظر السفر وتجمید األصول المالیة وحظر تورید 

 .األسلحة

  املقرتحات: ًثانيا
زاءات ضد األفراد والكیانات من غیر الدول تستھدف على ألن الج -١

وجھ التحدید األشخاص والكیانات من غیر الدول التي یكون للنشاط 
الدولیین وتعریضھ الصادر عنھم دورًا في تھدید السلم واألمن 

 فإن النتائج السلبیة الناجمة عنھا ھي أقل من للخطر، ومن ثّم
 من األفضل أن یسیر ل لذا نجدت الشاملة على الدولة ككالجزاءا

المجلس على ھذا النھج من الجزاءات في كل الحاالت التي ستعرض 
 .علیھ من ھذا القبیل

 الذي قدمناه في البحث في أن االساس  من التسویغرغمعلى ال -٢
فراد والكیانات القانوني لقیام مجلس األمن بفرض الجزاءات ضد اال

من المیثاق وفكرة ) ٤١(تمثل بالمادةمن غیر الدول الذي ی
 من األفضل في حال كانت ھناك الضمنیة، إال اننا نجداإلختصاصات 

رغبة وتوافق من قبل الدول على تعدیل المیثاق، أن یتم اإلشارة في 
المادة المذكورة بشكل صریح على إمكانیة فرض ھذه الجزاءات على 

 .األفراد والكیانات من غیر الدول

ءات التي یفرضھا المجلس ضد األفراد حتى یتحقق الھدف من الجزا -٣
 ل بحفظ السلم واألمن الدولیین نجدتمثلذي یوالكیانات من غیر الدول ا

من الضروري أن تلتزم الدول بإحترام تطبیق ھذه الجزاءات وھذا 
ات من غیر الدول دولیًا، بالتأكید سیؤدي إلى عزل األفراد والكیان

الذي یمس بالسلم واألمن  الضغط علیھم للعدول عن السلوك ومن ثّم
 .الدولیین
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  ادرــــاملص
  املصادر العربية:أوال

 :الكتب ) أ

 والسلم األمن حفظ في األمن مجلس دور تطور العال، أبو علي عبداهللا أحمد .١
 . ٢٠٠٥مصر، ، الكبرى المحلة القانونیة، الكتب دار الدولیین،

 ، العربیة لنھضةا دار ،٣ط اإلقلیمیة، الدولیة المنظمات عتلم، محمد حازم .٢
  .٢٠٠٦القاھرة،

 التطورات ضوء في وااللغاء االبقاء بین المتحدة األمم المنعم، عبد رجب .٣
 .٢٠٠٥نشر، مكان دون الراھنة، الدولیة

 المعاصر، الدولي القانون في العامة ،المبادئ الخیر، أبو أحمد مصطفى السید .٤
 .٢٠٠٦القاھرة، والتوزیع، للنشر إیتراك ،١ط

 ، دھوك ، دھوك جامعة مطبعة ،١الدولیة،ط المنظمات عبو، علي عبداهللا .٥
٢٠١٠. 

 المحجوز المجال أو الداخلي االختصاص مبدأ رضا، الرحمن عبد رضا علي .٦
 .١٩٩٧العربیة،القاھرة، النھضة دار المعاصر، الدولي التنظیم ظل في للدولة

 الدولیة المنظمات حسین، سالمة  مصطفى.د و الدقاق السعید محمد .٧
  .)ت.د (باالسكندریة، المعارف منشأة اصرة،المع

 تحلیلیة الجنائي،دراسة الدولي القضاء الھرمزي، غازي حمدوأ السید مرشد .٨
 نورمبرغ محاكم مع مقارنة بیوغسالفیا الخاصة الجنائیة الدولیة للمحكمة
 للنشر الثقافة ودار والتوزیع للنشر الدولیة العلمیة وروندا،الدار وطوكیو

 .٢٠٠٢االولى، الطبعة ن،والتوزیع،عما
  البحوث  -ب

 .١٩٩٦،السابق لیوغسالفیا الدولیة الجنائیة المحكمة المیداني، أمین محمد.د .١
http://www.ahir.tn/arabic/majalla/pdf. 

  :الوثائق الدولية -  ت
 .١٩٤٥ میثاق األمم المتحدة . ١
نات من  قرارات مجلس األمن ذات الصلة بالجزاءات على األفراد والكیا. ٢

غیر الدول وھي كثیرة  نذكر منھا القرارات األساسیة المتعلقة بتشكیل 
 :اللجان التي تتولى تطبیق ھذه الجزاءات وھي
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 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٨ لسنة ١٨٤٤ قرار  مجلس األمن رقم -١
 .الجزاءات بشأن الصومال

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٣ لسنة ١٥٢١ قرار مجلس األمن رقم -٢
 .ات بشأن لیبیریاالجزاء

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٤ لسنة ١٥٣٣ قرار مجلس األمن رقم -٣
 .الجزاءات بشأن جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٤ لسنة ١٥٧٢ قرار مجلس األمن رقم -٤
 .الجزاءات بشأن كوت دیفوار

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٥ لسنة ١٥٩١ قرار مجلس األمن رقم -٥
 .جزاءات بشأن السودانال

 الخاص ٢٠١١ لسنة ١٩٨٩و ١٩٨٨ قراري مجلس األمن رقم -٦
 .بتشكیل لجنة الجزاءات بشأن حركة طالبان وتنظیم القاعدة

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠٠٥ لسنة ١٦٣٦ قرار مجلس األمن رقم -٧
 .الجزاءات بشأن لبنان

نة  الخاص بتشكیل لج٢٠٠٦ لسنة ١٧١٨ قرار مجلس األمن رقم -٨
 .الجزاءات بشأن كوریا الشمالیة

 ١٧٤٧ والمرتبط بالقرار ٢٠٠٦ لسنة ١٧٣٧ قرار مجلس األمن رقم -٩
 . الخاص بتشكیل لجنة الجزاءات بشأن إیران٢٠٠٧لسنة

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠١١ لسنة ١٩٧٠ قرار مجلس األمن رقم -١٠
 .الجزاءات بشأن لیبیا

 الخاص بتشكیل لجنة ٢٠١٢ لسنة ٢٠٤٨ قرار مجلس األمن رقم -١١
 .بیساو-الجزاءات بشأن غینیا

 عام في) ٦٦(الدورة) ٥٥( قرار الجمعیة العامة لالمم المتحدة رقم-١٢
 .)الصراعات تأجیج في الماس دور( عنوان تحت ٢٠٠١

 ١٩٩٧ أیلول ٢٦ في ٢٤٢/٥١ رقم العامة الجمعیة قرار ینظر -١٣
 األمم تفرضھا التي  الجزاءات( بعنوان بالقرار الملحق الثاني ،المرفق
 )المتحدة

  عمال العامة للجمعیة المقدم المنظمة أعمال عن العام األمین تقریر -١٤
 كانون ٣١ عام القمة مستوى على االجتماع في األمن مجلس ببیان
 .٢٤١١١/S/٤٧/٢٧٧/A (الوثیقة ،١٩٩٢ األول

 ١٩٩٩ لعام  الجزاءات لجان أعمال عن االمن مجلس رئیس مذكرة -١٥
  ) .١٩٩٩/٩٢/s( الوثیقة



  )١٧(، السنة ) ٥٥(، العدد ) ١٥(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (15), No. (55), Year (17) 

٢٣٣

 إلى موجھة ٢٠٠٥ دیسمبر /األول كانون ٢٢ المؤرخة الرسالة -١٦
 التابع الرسمي غیر العامل الفریق رئیس من األمن مجلس رئیس

   الوثیقة بالجزاءات، المتعلقة العامة بالمسائل والمعني األمن لمجلس
S/٢٠٠٥/٨٤٢. 

  قبإتفا المتعلق ،٢٠٠٧/٢٠/S -الوثیقة -االمن مجلس رئیس مذكرة -١٧
 بمتابعة المعنیة الجزاءات لجان تشكیل على األمن مجلس اعضاء
 على المفروضة  بالجزاءات الصلة ذات األمن مجلس قرارات تطبیق
 .مختلفة دول في والكیانات األفراد

 العام األمین من موجھة ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٩ المؤرخة الرسالة -١٨
 .٢٠٠٧/١٧٨/S الوثیقة األمن، مجلس رئیس إلى

 
 : األلكرتونية اخلاصة بلجان اجلزاءات على األفراد والكيانات من غري الدول وهياملواقع  ) ب

shtml.dfp/committees/sc/arabic/org.un.www://http  

http://www.un.org/ar/sc/ombudsperson/index.shtml   
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٢٦٧/individuals_associ
ated_with_Al-Qaida.shtml- 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٢٦٧/entities_other_gro
ups_undertakings_associated_with_Al- Qaida.shtml. 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٦٣٦/index.shtml 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/٧٥١/pdf/ ٢٠%١٨٤٤ list

%٢٠%٢٠٢٤ August %٢٠١٢ .pdf. 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/٧٥١/pdf/١٨٤٤%٢٠list
٢٠٢٤%٢٠%August٢٠١٢%.pdf 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/٧٥١/pdf/١٨٤٤%٢٠list
٢٠٢٤%٢٠%August٢٠١٢%.pdf 
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http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٢١/pdf/١٥٢١_travel_
ban_list_A.pdf 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٢١/pdf/١٥٢١_assets_
freez_list_A.pdf. 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٣٣/index.shtml 
http://www.un.org/sc/committees/١٥٣٣/pdf/١٥٣٣_list.pdf 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٧٢/index.shtml 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٧٢/index.shtml 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٩١/index.shtml 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٥٩١/pdf/list_١٥٩١.pdf 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٩٧٠/index.shtml 
http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٩٧٠/pdf/List %٢٠ of

%٢٠ Individuals %٢٠ ARABIC.pdf  
http://www.un.org/arabic/sc/committees/٢٠٤٨/index.shtml 
http://www.un.org/sc/committees/٢٠٤٨/pdf/٢٠٤٨_travel_ban_list
.pdf 
 http://www.un.org/arabic/sc/committees/١٧١٨/index.shtml 
http://www.un.org/sc/committees/١٧١٨/pdf/list.pdf 

  
  :املصادر األجنبية: ًثانيا

-Noah Birkh user, Sanctions of the Security Council Against 
Individuals – Some Human Rights Problems, 
www.statewatch.org/terrorlists/docs/Birkhauser.PDF,  
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- Smart Sanctions, the Next Step: Arms Embargoes and 
Travel Sanctions , THE EXPERIENCE OF THE UNITED 
NATIONS IN ADMINISTERING ARMS EMBARGOES AND 
TRAVEL SANCTIONS   ,First Expert Seminar, Bonn, 
November ١٩٩٩ ,٢٣- ٢١, 
- GRANT L. WILLIS, SECURITY COUNCIL TARGETED 
SANCTIONS, DUE PROCESS AND THE ١٢٦٧ 

 
OMBUDSPERSON,http://www.law.georgetown.edu/academic
s/law-journals/gjil/index.cfm/2011. 

 


